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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
  

1. alcím 
Általános rendelkezések 

 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a 
magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira. 
 
(2) E rendelet Tárnok Nagyközség közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokra kell alkalmazni. 
 
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, 
mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a 
tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását 
írja elő. 
 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy 
a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás 
 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a cselekmény elkövetésétől,  

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől  

 
számított 6 hónapon belül indítható meg. 
 
(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 
 
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 forintig terjedő 
helyszíni bírság, illetve 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
 
(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Jegyzőre ruházza át. 
 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás 
várható.  
 
(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel 
rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 
 
(5) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 
 
(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit. A Jegyző a 
közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a körülményeket.  
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2. alcím 
Értelmező rendelkezések 

 
3. § E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a tevékenység 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 Tárnok 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) e rendeletben közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban: közösségellenes magatartás). 
 
 

II. fejezet 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
 
 

1. alcím 
Önkormányzati jelkép jogosulatlan használata 

 
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat címerét, 
zászlóját, lobogóját engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve 
ilyen célból előállítja. 
 

2. alcím 
Közigazgatási név jogosulatlan használata 

 
5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki foglalt közigazgatási 
megjelölést vagy nevet önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően, engedély nélkül felvesz vagy használ. 

 
 

3. alcím 
Közterület megállapodás nélküli használata 

 
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a közterületek használatáról 
szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó  

a) közterületet közterület-használati szerződés nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt 
meghaladó mértékben  használja, 

b) közterületen a közhasználatú létesítményeket rendeltetéstől eltérő módon használja, vagy szennyezi, 
c) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást. 

 
4. alcím 

Közutak felbontására, használatára vonatkozó szabályok megszegése 
 
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki az Önkormányzat 
tulajdonában álló közutakon  

a) utat engedély, hozzájárulás nélkül felbont vagy elfoglal 
b) a kezelői hozzájárulásban, munkakezdési hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be 
c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát végez. 

 
5. alcím 

Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata 
 

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki 
a) közterületen engedély nélkül fát kivág, 
b) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, 

felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul megrongálja, károsítja vagy 
elpusztítja, 

c) zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik, 
d) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll, 
e) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat, 
f) zöldterületen közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít. 
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik az ingatlanán 
lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. 

 
6. alcím 

Üzletek nyitva tartási rendjének megszegése 
 

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben megállapított nyitva- vagy zárva tartási időt nem tarja be. 
 

7. alcím 
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megszegése 

 
10.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki az avar és kerti hulladék 
égetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérő módon éget avart és kerti hulladékot. 
 

8. alcím 
Folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megszegése 

 
11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki 

a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem 
a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe 

b) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget  

c) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez  
 

9. alcím 
Temetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos szabályok megszegése 

 
12. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki 

a) sírt, vagy sírboltot a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek, vagy az üzemeltető jelenléte nélkül 
kinyit, abból exhumál, 

b) temetkezési szolgáltatást a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2011. (IX.16.) számú önkormányzati 
rendelettel ellentétes módon végez, az üzemeltető hozzájárulása nélkül halottat, hamvakat eltemet, 
hamvakat helyez el, vagy szétszór, 

c) engedély nélkül sírboltot létesít, vagy annak fenntartásáról nem gondoskodik, 
d) az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben síremléket, fedlapot a helyszínen készít el. 

 
 

10. alcím 
Házszámozási szabályok megszegése 

 
13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a közterületek elnevezéséről, 
valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 

a) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,  
b) házszámtáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít. 

 
11. alcím 

Köztisztasági előírások megszegése 
 

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki 
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól 

nem tisztítja meg, 
b) szemetet felhalmoz, 
c) a hulladékgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, 

egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el, 
d) a hulladékgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról, takarításáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik, 
e) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről nem 

gondoskodik,  
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f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását nem biztosítja, 

g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló 
ágak és bokrok nyeséséről nem, vagy nem megfelelő módon gondoskodik, 

h) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, 
i) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat 

útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, 
a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

j) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, 
illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 

k) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe 
vesz, 

l) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
m) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat 

azonnal nem tisztítja meg, 
n) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
o) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 
p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és 

elszállításáról nem gondoskodik, 
q) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, 

partjait hulladék lerakásával beszennyezi, 
r) a rothadó bűzös hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik 

 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
15. § (1) Jelen rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybelépést követően elkövetett cselekményekre, magatartásokra kell alkalmazni. 
 
 
 
 

Szolnoki Gábor 
polgármester 

Dr. Simon Mária 
jegyző 

 
 
 
 

Záradék:  
A rendeletet a képviselő-testület a 2013. április 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet kihirdetve: 2013. április 26. 
Hatálybalépés: 2013. május 1. 
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző 


