
Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról 
 

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

1. Általános rendelkezések 
 

1. § (1)Fajsz község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő magatartás, amelyet e rendelet a közösségi 
együttélés alapvető szabályai megsértésének minősít.  
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás  miatt a 18. életévét betöltött 
természetes személy vonható felelősségre. 
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás  miatt eljárás kizárólag hivatalból 
indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási 
hatósági eljárás a magatartás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárásban az elkövetőre 
közigazgatási bírság szabható ki. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárásban a közigazgatási 
bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a polgármester 
jogosult. 
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt az elkövető ötezer forinttól 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét. 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott 
közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Fajsz Község 
Önkormányzatának 11732040-15337410-03610000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az 
első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 

A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartásával kapcsolatos magatartások 
 

4. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, a rendszeres 
takarításról legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa. 
(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. 
5. § Az ingatlanok előtti közterületszakaszon a parkosítást , zöldfelülettel történő telepítést az 
ingatlantulajdonos csak oly módon alakíthatja ki, hogy az sem a járdák gyalogosforgalmát, sem az 
úttest gépjármű forgalmának biztonságát ne akadályozza és ne veszélyeztesse, ne akadályozza az 
útkereszteződések beláthatóságát. 
6. § A közterületeket, azok berendezési és felszerelési tárgyait, az azokon lévő burkolatokat és 
zöldfelületeket, növényeket mindenki köteles óvni, bármilyen módon történő szennyezésüket 
elkerülni. 



7. §   A közterület – használó a közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata során köteles 
biztosítani a használattal érintett terület közvetlen környezetének tisztán tartását, a használt 
közterületen élő növények, valamint az ott elhelyezett építmények, berendezések, burkolatok és 
felszerelések állagának megóvását, és köteles gondoskodni a keletkezett hulladék jogszerű 
eltávolításáról. 
 

Közterületnév táblák, házszámtáblák és utcanév táblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 
 

8. §  (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla, utcanév tábla  
elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. 
(2) A házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség 
szerinti cseréjéről és annak  pótlásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 
 

Hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos  magatartások 
 

9. § (1) Hirdetmény kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezésen helyezhető el. 
(2) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény: 
a) közterületi út, járda szilárd burkolatára festett kivitelben 
b) közparkban 
c) közterületen álló fákon 
d) emléktáblákon 
e) szobrokon 
(3) Tilos a hatóság hirdetményét olvashatatlanná tenni, megrongálni vagy leszakítani. 
 
 

3. Záró rendelkezés 
 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Fajsz, 2014. május 21. 
 
 
 
 
  Berta Zsolt     Bukros Noémi Linda 
           polgármester      jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve: 2014. június 2. 
 
 
 
Bukros Noémi Linda 
         jegyző 
 
 
 


