Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2015. (I. 29.) sz.
önkormányzat rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel az Mötv. 8. § (2) bekezdésére – az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. §
(1) Bükkösd községben a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele
a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek betartása és betartatása.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden
olyan magatartás, melyet e rendelet annak nyilvánít.
(3) E rendelet alkalmazásában háztartási hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti fogalom.
2. Eljárási szabályok
2. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer
forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályi irányadók.
(3) A rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az elsőfokú határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat meghatározott számlájára
útján köteles teljesíteni.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a Ket. 94/A. (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenően figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás súlyát, valamint a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit. A
közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a fokozatosság
elvének.
(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés

körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás
várható.
3. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos
hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a
közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés alapvetőszabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási
hatósági eljárást hivatalból, a közös hivatal ügyintézőjének észlelése, továbbá bármely
személy vagy szervezet jelzése alapján le lehet folytatni.
(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvetőszabályaival ellentétes magatartás
a) valamely cselekménnyel megvalósul meg, a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban nyilvánul meg, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában nyilvánul meg, a jogellenes állapot észlelésétől számított
hat hónapon belül indítható meg.
(4) Ha fiatalkorúval szemben előre láthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a
fiatalkorú meghallgatásától eltekinteni nem lehet.
(5) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése vagy betartásuk elmulasztása
miatt nem vonható felelősségre az, aki a cselekmény elkövetésekor 16. életévét még nem
töltötte be.
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások
3. A közterületek rendje
4. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki:
(1) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
(2) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
(3) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és
berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
(4) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
(5) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

(6) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet
közterületen tárol,
(7) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti
össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
(8) a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan
szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával
beszennyezi,
(9) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi rendeletben foglaltak
szerint végzi,
(10) a közterületet engedély, hozzájárulás nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő módon
használja és e tevékenységével a helyi rendeletben szabályozott figyelmeztetés ellenére sem
hagy fel.
(11) ingatlantulajdonos, vagy az ingatlant használó személy, és az ingatlana előtti árkot
engedély nélkül betemeti,
(12) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy afelett építményt vagy más létesítményt,
továbbá ezekhez csatlakozást létesít, vagy
(13) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
(14) jármű tulajdonosa, üzembentartója, vagy használója és Bükkösd község közigazgatási
területén öt tonnánál nagyobb össztömegű járművel súlykorlátozással érintett önkormányzati
tulajdonban lévő helyi közútra behajtási engedély nélkül hajt be és mentességgel nem
rendelkezik.
4. A helyi környezet védelme
5. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki
(1) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó
testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,
(2) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem
tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
(3) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság
mentesítéséről) nem gondoskodik,
(4) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán és zöldterületen nőtt gazt
nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

(5) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt
bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
(6) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
(7) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó
utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
(8) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás
nélkül igénybe vesz,
5. Köztisztasági rendelkezések megsértése
6. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki
(1)
a folyékony hulladékszállításra kijelölt közszolgáltatást a helyi rendeletben előírt
módon nem veszi igénybe, vagy nem a közszolgáltatót veszi igénybe,
(2)
a települési folyékony hulladékot a község közigazgatási határán kívül eső helységből
illetéktelenül beszállít,
(3)

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe,

(4) háztartási hulladékot felhalmoz vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen rendeletben
meghatározott feltételekről eltérő módon kihelyez.
(5) a szemétgyűjtő tartály tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja,
(6) hulladékgyűjtő tartályt rendeltetésétől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a
tartályba, rothadó, nagyon büdös szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik.

6. Köztemetők rendjének megsértése
7. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki
(1) a község temetőiben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
(2) a temetőben kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett növényeket és a sírok díszítésére szolgáló
anyagokat megrongál, bepiszkít,
(3) a temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felássa, a szabályzat által tiltott
növényeket ültet, sírokat kerítéssel körülhatárol,

(4) a temető területére - vakvezető kutya kivételével - kutyát bevisz,
(5) olyan virágtartót, feliratot, díszítést helyez el, mely a közízlést és a közerkölcsöt sérti,
(6) hozzátartozóként a sírhelyet nem gondozza, nem tartja rendbe,
(7) a felesleges földet a sírhelyek mellett tárolja, nem gondoskodik annak elegyengetéséről,
(8) a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégeti,

7. Állattartás
8. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és ezért
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki:
(1) a község területén óvoda, napközi iskola, orvosi rendelő, egyéb egészségügyi
intézmények, élelmiszer üzletek, üzemi konyhák, középületek, látogatott egyházi és
műemléki létesítmények területén, ivóvízbázis védőövezetében tart állatot,
(2) az állattartás célját szolgáló építményt és a kiszolgáló létesítményeit építési engedély
nélkül épít vagy elhelyezésükre, építésükre, karbantartásukra az építésügyi, az
állategészségügyi, a környezet és természetvédelmi valamint a közegészségügyi jogszabályok
rendelkezéseit nem tartja be,
(3) az állat szabadon tartása esetén nem biztosítja, hogy a haszonállatok a tartásra kijelölt
ingatlant ne hagyhassák el,
(4) az állattartást úgy folytatja, hogy az állattartásával érintett környezete jogosultságait sérti,
azok nyugalmát (zajjal, bűzzel, stb.) szükségtelenül zavarja.
(5) az állati szilárd trágyát nem az előírásoknak megfelelően helyezi el,
(6) a közös használatú udvarokban haszonállatot nem az érintett lakók beleegyezésével enged
szabadon,
(7) a község közterületein az állatot hajt ki és legeltet,
(8) az állatok áthajtása során keletkező állati hulladékot, és az áthajtással összefüggésben
keletkezett egyéb szennyeződést nem takarítja el haladéktalanul,
(9) méhészetet nem az előírásoknak megfelelően helyez el, tart fenn,
(10) a méhészkedés gyakorlásával a környezetében élők nyugalmát zavarja, egészségét és
testi épségét veszélyezteti, jogos érdekeit sérti.
(11) a község belterületén lévő egyedi beépítésű lakótelkeken 3 db 3 hónaposnál idősebb
ebet tart a közvetlen szomszédok hozzájárulása nélkül,

(12) a község közigazgatási területén harci vagy küzdő ebet tart, tenyészt, kiképez, forgalmaz,
elidegenít, állatviadalt szervez, vagy erre a célra építményt, földterületet, anyagi eszközt
rendelkezésre bocsát,
(13) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, ebet közterületre kienged, elkóborlását
hagyja, vagy egyéb módon lehetővé teszi, hogy az póráz és felügyelet nélkül közterületen
tartózkodjon.
(14) aki a tulajdonában lévő ebet beengedi, beviszi, és tartja a vakvezető kutya, valamint az
intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe,
b.) üzletbe,
c.) nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézményterületére,
d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épültébe,
e.) temető területére,
f.) játszótérre, homokozóba, sportrendezvényre, sportpályára
(15) a harapós, támadó természetű ebet valamint a helyi rendeletben mellékletében felsorolt
fajtákat nem nagykorú személy felügyelete mellett lehet sétáltatja, az eb felügyeletét ez alatt
másnak átengedi,
(16) a külön jogszabályban meghatározott veszélyes állatok körébe tartozó állatokat a község
belterületén tartja,
(17) állati hullát a község belterületén ártalmatlanít.
(18) Az az ebtartó, aki a tulajdonában lévő 3 hónaposnál idősebb ebet évenként veszettség
ellen szervezett védőoltás keretében, vagy oltási engedéllyel rendelkező állatorvos
rendelőjében, vagy az állat tartási helyén nem oltatja be.

Záró rendelkezések
8. Hatályba léptető rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Bükkösd, 2015. január 22.
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