
Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
 
 
Örvényes Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143.§ (4) 
bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 
 

I. fejezet 
Általános szabályok 

  
1. § (1) E rendelet hatálya arra a 14. életévét betöltött természetes személyekre, jogi személyekre 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik Örvényes Község 
közigazgatási területén a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást 
tanúsítanak.  

 
 (2) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt induló 

eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre 
ruházza át. 

 
 (3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése, ha a 

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a 
tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 
alkalmazását rendeli el. 

 
 (4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt lefolytatott eljárás során a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 
 (5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás kizárólag hivatalból 

indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 
 (6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. 
 
 (7)Az eljárási képességgel nem rendelkező személy esetében a közösségi együttélés alapvető 

szabályainak megsértése miatt indult eljárást meg kell szüntetni. 
 
 (8) A helyszíni bírság kiszabására a jegyző jogosult. 
 
 (9) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt kiszabott közigazgatási 

bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Örvényes Község Önkormányzat 
11748069-15431552 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 
 
 
 



A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt 
kiszabható jogkövetkezmények 

  
2. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése 

esetén, annak elkövetőjével szemben Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki. 

 
 (2) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése 

esetén, annak elkövetőjével szemben Ötvenezer forint helyszíni bírság szabható ki, 
melynek kiszabására a jegyző jogosult. 

 
 (3) Az e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése 

esetén elkobzás is alkalmazható.  
 
 

II. fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályai 

 
1. Községi jelképek használatával összefüggő szabályok 
 
3. §  Aki a község jelképeit (címer, zászló, községnév) engedély nélkül vagy a használatra 

vonatkozó engedélytől eltérő módon használja a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértését követi el. 

 
2. A közterület- használat rendjével kapcsolatos szabályok 
 
4.§ (1) Aki a közterület használatának általános szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 

rögzítettek ellenére az ott meghatározott tevékenységet engedély nélkül folytatja, vagy 
közterületet bérleti megállapodás hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó 
mértékben használ a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el.  

 
 (2) Aki hirdető-berendezést engedély nélkül helyez el, alakít át, bővít  a hirdető-berendezések 

és hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben tilalmazott helyen helyez 
el, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el.  

 
 (3)A közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett 

hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem 
gondoskodik a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el.  

 
 (4) A közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába 

nem állítja vissza, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el.  
 
3. Közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szabályok 
 
5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg:  

a) aki nem köt hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződést az erre önkormányzati 
rendeletben kijelölt Szolgáltatóval, 

b) aki háztartási hulladékot felhalmoz, vagy a közterületre, illetve saját vagy más 
ingatlanára a jogszabályban meghatározott feltételektől eltérő módon helyez el vagy 
tárol. 

c) aki háztartási hulladékon kívül szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról nem gondoskodik, 



d) aki háztartási hulladékon kívül veszélyes és nem veszélyes hulladék ártalmatlanítását 
nem a jogszabályban meghatározott helyen és módon végzi, illetve végezteti,  

e) aki háztartási hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogtalanul végez. 
 
4. Az avar és kerti hulladék égetésével, parlagfű irtással kapcsolatos szabályok 
 
6.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a szükséges engedélyek 

beszerzése nélkül éget, vagy az égetést végző személy az égetés időtartama alatt nem 
tartózkodik a helyszínen, vagy kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget. 

 
 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el Örvényes község 

közigazgatási területén a jogi és magánszemély, valamint a jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet, ha tulajdonukban (kezelésükben, használatukban, a bérlők a 
bérleményükben) lévő területet a virágzó parlagfűtől, más gyomnövényektől nem 
mentesíti. 

 
5. A helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályok 
 
7. § (1)Aki a helyileg védett építészeti értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, 

bővítésére vonatkozó, a helyi építészeti rendeletben foglalt előírásokat megszegi a 
közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el.  

 
 (2) Aki az egyedi illetve helyi területi védelem hatálya alá tartozó épületen az építésügyi 

hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk 
tartamáról szóló rendelet alapján építéshatósági eljárás lefolytatása nélkül, illetve az 
építészeti – műszaki tervek nélkül végez építési munkákat a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértését követi el.  

 
6. Lakcímnyilvántartással kapcsolatos szabályok 
 
8. §  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését  követi el az, aki a beköltözés 

vagy kiköltözés utáni három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 
a címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti 
be. 

 
7. A környezeti zajvédelemmel kapcsolatos szabályok 
 
9. §  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el az aki:   

a) a hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényt a környezeti zaj és 
rezgésvédelemről szóló önkormányzati rendeletben megengedett időhatárokon túl 
tartja. 

b) hangosító berendezést engedély nélkül használ, vagy engedélytől eltérően használ.  
c) a közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek üzemeltetését nem jelenti be.  
d) ha a háztartási tevékenységet kielégítő, zajt keltő tevékenységgel kapcsolatos tilalmat 

megszegi, vagy kereskedelmi tevékenységet folytató, gépjárműből történő árusítást 
végző, figyelemfelkeltő dallamot fenti rendeletben tiltott időszakban használ. 

  
 
 
 
 
  



III. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
10. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1 napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
  
 
 
 
 
Örvényes, 2013. július 24. 
  
  
 
 
 
  Huszár Zoltán      Németh Tünde 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2013. július 25. 
 
 
 
       Németh Tünde 
              jegyző  


