Őr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (II.26..) önkormányzati
rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
közösségi együttélés alapvető szabályairól a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. §
(1) Őr Községben a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele,
alapvető szabálya jelen rendelet és a Képviselő-testület által elfogadott más rendeletek
betartása és betartatása.
(2) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak
minősül minden olyan magatartás, melyet jelen rendelet így határoz meg.
2. §
1. A rendelet hatálya Őr Község Önkormányzata közigazgatási területén a jelen rendeletben
meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást elkövető
természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.
3. §
1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő
önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására –
átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt az
eljárás bejelentés, illetőleg közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartásról felvett jegyzőkönyve alapján hivatalból indul.
3. Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a Közös Önkormányzati Hivatal
illetékes köztisztviselője ellenőrzi; a szabályok megszegése esetén köteles a szükséges
intézkedést megtenni.
4.§.
Jogkövetkezmények
1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben a
jegyző a Ket. 94/A. § -ban foglaltakat figyelembe véve 100.000 forintig terjedő
közigazgatási bírságot szab ki. A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül kell utalványon megfizetni Őr Község Önkormányzat 6780024711045081számú pénzforgalmi számlájára.
2. A jegyző döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs.
5.§.
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékeny vagy mulasztás , vagy
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy
veszélyezteti és amelyet Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban közösségellenes
magatartás)
Zöldterület: (ezen rendelet alkalmazása során) állandó növényzettel fedett közterület, amely a
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, pihenést,
testedzést vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb.
közterület ami a fenti funkcióknak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások
kipusztították.
MÁSODIK RÉSZ
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK
6. §
Őr Község Önkormányzata jelképeinek jogosulatlan használata
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki Őr
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről szóló 10/ 2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet szerint Őr Község
önkormányzati jelképeit engedély nélkül, vagy a számára kiadott engedélytől eltérően
használja, alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja; továbbá a
rendeletben foglaltakat egyéb módon megszegi.

7. §
A közterület használatával, a közterület rendjével kapcsolatos szabályok megszegése
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az a
közterületet rendeletetésétől eltérő célra díjmentesen használó, aki a közterület használatát
követően nem tesz eleget Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterülethasználatáról szóló 6/2002. (VI.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közterület
rendelet ) 6. § (5) bekezdésében foglalt, közterület eredeti állapotának helyreállítására
vonatkozó kötelezettségének.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, az a
közterületet a rendeltetésétől eltérő célra használó, aki a Közterület Rendelet 6. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon –
különösen a hozzájárulásban megjelölt céltól, tevékenységtől eltérően, nagyobb méretben és
területen, hosszabb időtartamban – használja a közterületet.
3. Közterület rendjével összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást követ el az, aki:
• a) közterület közparkjain, parkosított és egyéb zöld felületein gépjárművel parkol, azon
áthalad, vagy ideiglenesen ott tartózkodik. Ez alól kivételt képez a parkok kezeléséhez, a
fenn- és karbantartásához szükséges anyagokat és eszközöket szállító gépjárművek
helyszínen való célirányos közlekedése, parkolása.
• b) közhasználatú zöldterületre kiültetett növényt szed, károsít, vagy élő növény részeit
engedély nélkül begyűjti,
• c) aki emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn,
kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik,
görkorcsolyázik, kerékpározik,
• d) aki a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető táblát vagy az emléktáblát
beszennyezi, eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi, vagy leszereli,
• e) aki választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, köztéri
szoborra helyez el.
• f) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan falára, kerítésre, plakátragasztásra elhelyezett
felületre közterület-használati engedély nélkül hirdetményt helyez el,
• g) szabadtéri reklámhordozó létesítése, kihelyezése során a közterület használati engedélyt
nem szerzi be ,
• h) az önkormányzati tulajdonba lévő – öntözési céllal kialakított vízvezetékek kerti
csapját magán célra, közkutak kifolyóit emberi fogyasztáson kívül más célra használja,
• i) Közterületre kihelyezett zárt tárolóedényzetből a kommunális és egyéb hulladékot kiveszi
(guberál),
• j) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó
járművet közúton vagy más közterületen közterület-használati engedély nélkül tárolja.

8. §
Köztisztaság
1. Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres
takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan
állapota az utcaképet ne rontsa, illetve társasházban a lakóközösség életkörülményeire ne
gyakoroljon káros hatást.
(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda,
zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról,
környezetkímélő hó- és síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(3) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok
és élő sövény visszavágásáról.
Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki:
 nem tesz eleget Őr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről,a közterületek és ingatlanok rendjéről,a település tisztaságáról szóló
10/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet II. fejezetében meghatározott ingatlan,valamint
ingatlan előtti járdák ,kerékpárút,szilárd burkolatú utat határoló útpadka rendbe tételi ,
síkosság mentesítési és egyéb ott meghatározott kötelezettségeinek.
 a) hulladékgyűjtő edényzetének tároló helyét és annak 2 méteres környezetét nem tartja
tisztán,
 b) közterületen és közkifolyókról folyóvízzel, vegyszerrel autót mos, vagy mosatásból
származó folyadékot, trágyalét, fáradt olajat, valamint általában vegyszereket közterületre,
közcsatornába, élővízfolyásba juttat,
 c) aki háztartási és egyéb hulladékot közterületen helyez el,
 d) a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségének teljesítését
elmulasztja,
9. §
A helyi környezet védelme
1. Levegő minőségének védelmével összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályaival
ellentétes magatartást követ el, aki nem tartja be az alábbi avar és kerti hulladék
ártalmatlanítási szabályokat:
a) csak olyan helyen és területen szabad égetni , ahol az égetés környezeti kárt nem okoz,
személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti,
b) a szomszéd telken lévő épülettől minimum 10 méter a saját telken lévő épületektől minimum
5 méter távolságon belül nem szabad égetni, illetve tüzet gyújtani,
c) az égetést 8.00 – 17.00 óra között lehet végezni, csakis szélcsendes időben,
d) az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű
veszélyes hulladékot.

10.§
Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki:
1. közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést, vagy közterületen olyan
helyhez kötött hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari,
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységével,
2. olyan mobil, mozgó hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari,
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel,
3. mobil, mozgó szabadtéri hangosító berendezést vasárnap és munkaszüneti napokon
üzemeltet.
4. közterületen környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi
vagy sport célú tevékenységet engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően végez,
5. a település közigazgatási területén olyan gépjárművet üzemeltet, amelynek zajkibocsátása
megbotránkoztatást kelt, köznyugalmat sért.
Kivételt képez a műszakilag meghibásodott gépjárműnek a legrövidebb úton történő szerelő
műhelybe való eljuttatása.
6. A település számára jelentős szabadtéri rendezvény és a település egésze számára jelentős,
vagy az egyes település részek , intézmények közösségét érintő hangosítással járó rendezvény
nem minősül közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak.
11. §
Jogosulatlan kerekedés
Közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi tevékenység nem folytatható,
szolgáltatás nem nyújtható.
12. §
Szabadtéri reklámhordozók, hirdetmények elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértése
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki Őr Község
Önkormányzata Képviselő-Testületének a közterületek használatáról szóló 6/2002. (VI.07.)
önkormányzati rendelet 9.§-ában foglaltakat megszegi.
13.§.
A köztemetők és a temetkezés rendje
(1) A köztemetőbe tilos - a temető használatának szabályairól szóló szóló önkormányzati
rendeletben foglalt esetek kivételével - engedély nélkül behajtani.
(2) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni,
rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
(3)A temető gondnok jelzi a jegyző felé, hogy melyek azok a gondozatlan sírok a
köztemetőben ,mely sírokban nyugvóknak van a településem olyan családtagja , akitől a sír
rendben tartása, gondozása elvárható.
(4)A temető gondnok köteles gondoskodni azon sírok gondozásáról ,rendben tartásáról , mely

sírokban nyugvóknak a településen nincs olyan családtagja, akitől a sír gondozása, rendben
tartása elvárható.
(5) A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat, a
munkát végző köteles haladéktalanul elszállítani.
(6) Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók
és az üzemeltető kivételével – vállalkozók által munka nem végezhető.
14.§
Közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozása
(1) Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.
(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki
a) a hatályos közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak
előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
b) a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati engedéllyel)
rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt,
c) a szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt helyekre,
d) december 31. napján 16 órától a következő év január 1. napján 07 óráig terjedő időszakra.
(3) E tényállás alkalmazásában szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
2. § 23a. pontjában meghatározott ital.
HARMADIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.
Őr, 2014. február 26.
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