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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének   

 16/2013. (VII. 10.) Önkormányzati Rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés 

d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a 

következőket rendeli el. 

 

I. Fejezet 

1.  

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 Balatonkenese Város közigazgatási területén 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. 
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(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 Balatonkenese Város 

Önkormányzata Balatonkenese Város Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át. 

(3) 
1
 

(4) 
2
 

(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.  

2. 

Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. 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 Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Testület) e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak 

minősít (a továbbiakban: közösségellenes magatartás). 

 

3. közszolgáltató: Balatonkenese Város Önkormányzata által az ingatlantulajdonosoknál keletkező 

települési hulladék kezelésére feljogosított szolgáltató szervezet. 

4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér – 

birtokában az ingatlan van. 

5. Felügyelőség: a illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 
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6. zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület,  a pihenést és 

testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. 

közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már 

kipusztították.  

II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

3. 

Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha 

házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség 

szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 

 

4. 

A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

 

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az engedély 

nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az 

engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen ha 

a) árusítóként a közterületen az engedélyezett módtól eltérően, az általa megfizetett helypénzhez 

viszonyítva nagyobb területen terméket árusít, 

b) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez,  

c) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol, 

d) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó 

anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély nélkül közterületen tárol,  

e) a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon 

használja, 

f) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, 

játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ, 

g) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol, 

m) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt fogyaszt. 
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(2) 
3
 

 

(3) Közösségi együttélés alapvető szabályai sértő magatartást követ el, aki  

a) utat engedély nélkül vagy engedélytől eltérően felbont vagy elfoglal, 

b) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot 

(átereszt) szennyezi, 

c) az utat vagy az út műtárgyát megrongálja. 

 

5. 

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások  

 

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) 
4
 

b) 
5
 

c) 
6
 

d) 
7
 

e) 
8
 

f) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

illetve a települési hulladékot  nem a közszolgáltatónak adja át,  

g) avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi, 

h) avart vagy növényi hulladékot közterületen helyez el. 

 

6. 

Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

7. § 
9
 

 

7. 

Temető használatával kapcsolatos magatartások 

8. § 
10
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8. 

Vásár, piactartással kapcsolatos magatartások 

9. § 
11

 

9. 

Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú 

növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú 

növényt jogellenesen kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó 

kötelezettségét nem teljesíti. 

10. 

Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

11. § 
12

 

Záró rendelkezések 

 

12. § (1) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

 

(2) Jelen rendelet 2013. július 10. napján lép hatályba. 

 

Balatonkenese, 2013. június 25. 

 

Tömör István  sk.     Dr. Nánássy Elek sk. 

 polgármester       jegyző 

 

Záradék: 

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. július 9. napján kifüggesztésre került. 

Balatonkenese, 2013. július 9. 

                                                                                               Dr. Nánássy Elek sk. 

                                                                                                      jegyző 
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