
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és azok megszegésének következményeiről

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  a  143.  §  (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  
a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.fejezet
1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet  hatálya kiterjed Biharnagybajom Község közigazgatási  területén minden
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az
e rendeletbe ütköző közösségi együttélés szabályainak valamelyikét megszegi.

(2) E  rendelet  alkalmazásában  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő
magatartásnak  a  természetes  személy,  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező szervezet azon tevékenysége vagy mulasztása, amely a társadalomra nem
veszélyes,  ezért  szabálysértésnek  vagy  bűncselekménynek  nem  minősül,  de  a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a Képviselő-testület e rendeletében
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti.

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet
alapján,  ha  a  magatartása  bűncselekményt,  szabálysértést  vagy  más  közigazgatási
hatósági  eljárás  keretei  között  elbírálandó  és  közigazgatási  bírsággal  sújtható
cselekményt valósít meg. 

2. Eljárási szabályok

2. §

(1) A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartás  miatti  közigazgatási
hatósági  eljárás  lefolytatása  és  bírság kiszabása  tekintetében  a  Képviselő-testület  a
hatáskört Biharnagybajom Község Jegyzőjére ruházza át.

(2) A közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartás  miatti  eljárás  során az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti  szabályairól,  valamint  a közigazgatási  eljárásjog  reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről  szóló  2017.  évi  CLXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Szankció  tv.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet. Közösségi együttélés alapvető
szabályait  sértő magatartás miatti  eljárás kizárólag hivatalból  indítható,  mely akkor
sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást  természetes  személy,  jogi személy vagy jogi személyiséggel  nem
rendelkező szervezet jelenti be. 



(4) A  jelen  rendeletben  meghatározott,  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait
megsértő személlyel szemben ötezer forinttól százezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetek  esetén  húszezer  forinttól  egymillió
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(5) A  közigazgatási  bírság  mértékének  meghatározásakor  érvényesíteni  kell  a
fokozatosság elvét.

(6) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, amennyiben
a  magatartás  az  elkövetés  körülményeire  tekintettel  csekély  súlyú,  és  a  jogsértés
összes  körülményeiből  arra  lehet  következtetni,  hogy  ez  az  intézkedés  is  kellő
visszatartó erőt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben tartózkodjon
hasonló cselekmény elkövetésétől.

(7) Amennyiben a kötelezett a bírságot határidőre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók
módjára kell behajtani.

(8) E  rendelet  szerint  kiszabott  közigazgatási  bírságot  a  döntés  véglegessé  válásától
számított  30  napon  belül  átutalási  postautalványon  vagy  banki  átutalással
Biharnagybajom Község Önkormányzatának erre a célra elkülönített számlaszámára
kell kiegyenlíteni. A közigazgatási bírság az önkormányzat bevételét képezi.

(9) A  kötelezett  a  közigazgatási  bírság  legfeljebb  hat  hónapon  keresztül  részletekben
történő megfizetését kérelmezheti, a (8) bekezdésében meghatározott határidőn belül.
A részletfizetési kérelem illetékmentes.

II. fejezet
3. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások

3. §

A köz- és magántulajdonú ingatlanok tisztántartása

(1) A közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  valósít  meg,  aki  nem
gondoskodik
a) ingatlanán (ideértve a zártkerteket is) a folyamatos gyommentesítésről, kaszálásról,
b) az ingatlanáról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyeséséről és

a nyesedék elszállításáról,
c) az  ingatlant  határoló  árkok,  átereszek  tisztán  tartásáról,  hulladék-  és

gyommentesítéséről, 
d) az  ingatlan  előtti,  melletti  fák,  növények,  bokrok  és  sövény  folyamatos

karbantartásáról, 
e) télen az ingatlant határoló gyalogjárdán a hó eltakarításáról, síkosság-mentesítésről, 

(2) Az egyes  ingatlanok tisztántartásáért  és  karbantartásáért  az  ingatlan  használója  és  a
tulajdonosa felelős.

4.  §

A temető rendjének megsértésével kapcsolatos magatartási szabályok

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 
a) a köztemetőben nem a kegyeletnek megfelelő magatartást  tanúsít  (különösen, ha

hangoskodik,  zajt  kelt),  továbbá  viselkedésével  a  temetési  szertartás  rendjét
megzavarja;

b) a köztemető területén kegyeleti jelleget sértő tárgyat helyez el;



c) nem a kijelölt helyre helyezi el a szemetet;
d) aki a temető nyitvatartási rendjét megszegi
e) aki a temetőbe indokolatlanul gépjárművével behajt

(2)  Nem minősül az (1) bekezdés g) pontja szerinti indokolatlan járműbehajtásnak:
a) a halottszállító jármű behajtása,
b) az  üzemeltető  engedélyével  síremlék-készítés  céljából  szállítást  végző  jármű

behajtása,
c) aki mozgásában, egészségi állapotában korlátozott, vagy olyan személyt szállít.

5. §

Önkormányzati jelképek jogosulatlan használatának szabályai

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 
a) Biharnagybajom község címerét és zászlóját, valamint Biharnagybajom nevére utaló

elnevezést  olyan  módon  használja,  hogy  a  község  jó  hírnevét,  vagy  a  község
lakosságának érzületét sérti;

b) a község jelképeit jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő
módon használja fel, vagy az engedélyben foglaltakat megszegi.

6. §

Házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos szabályok

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) utca-névtáblát,  házszámtáblát  eltakar,  beszennyez,  vagy  bármely  más  módon  a

tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyez, 
b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura

(üres  telken  a  kerítésre)  felszólítás  ellenére  sem  helyez  ki,  ezzel  akadályozva  a
hatósági és egyéb intézkedést, illetve a tájékozódást.

(2) A házszámtábla elhelyezéséért az ingatlan használója, kezelője, illetve tulajdonosa felel. 

7. §

A közterület-használat rendjével kapcsolatos szabályok

(1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki közterületen alkoholt fogyaszt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

a) az  érvényes  közterület  használati  engedéllyel,  közterület-foglalási  engedéllyel
rendelkező  szeszesital  kimérésére  jogosult  vendéglátóipari  egységekre,  és  annak
érvényes  engedéllyel  rendelkező  előkertjére,  teraszára,  kitelepülés  területére  azok
hivatalos nyitvatartási idején.

b) az  engedéllyel  szervezett  és  engedéllyel  rendelkező,  illetve  a  Biharnagybajomi
Polgármesteri Hivatalhoz bejelentett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény
idején,  illetve  a  települési  és  sporteseményekkel  kapcsolatos  rendezvényekre,
bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire.

c) lakodalmas menet és szüreti felvonulás útvonalára és idejére.



8. §

Önkormányzati tulajdonban lévő játszótér és sportlétesítmények használatával
kapcsolatos szabályszegések

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki
a)  a játszótéri eszközöket nem a rendeltetésének megfelelően használja,
b)  a községi sportpálya házirendjét megszegi.

9. §

Kereskedelmi és vendéglátó egységekre vonatkozó előírások

(1) Az  üzlet,  egyéb  elárusítóhely,  vendéglátó,  és  szolgáltató  egység  előtti  és  melletti
járdaszakaszt,  illetőleg,  ha  a  járda  mellett  zöldsáv is  van,  az úttestig  terjedő  teljes
területet  a  tulajdonos,  működtető,  üzemeltető  (továbbiakban:  üzemeltető)  köteles
tisztántartani,  a  keletkezett  szilárd  hulladékot  összegyűjteni  és  elszállításáról
gondoskodni. 

(2) Az  üzemeltető  köteles  a  burkolt  területen  a  síkosság  mentesítéséről  és  hó
eltakarításáról gondoskodni.

(3) Az ingatlan előtti és melletti járdaszakaszt az üzemeltető köteles naponta letakarítani,
és a nyitva-tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.

(4) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(5) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény
szervezője  köteles  gondoskodni  a  várható  forgalomnak  megfelelő  számú illemhely
biztosításáról,  üzemeltetéséről,  valamint  a rendezvény ideje  alatt  és azt  követően a
területnek  és  közvetlen  környezetének  tisztántartásáról,  továbbá  a  terület  eredeti
állapotban történő visszaadásáról.

          III. fejezet

10. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet  rendelkezéseit  a hatályba lépését követően elkövetett  közösségi együttélés

alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

Biharnagybajom, 2018. november 29.

   Szitó Sándor s.k.                                                          Imre-Erdős Szilvia s.k.
               polgármester                                                                            jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. december 10-én a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 

Imre-Erdős Szilvia
         jegyző


