
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
7/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről  
(Egységes szerkezetben a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelettel) 

 
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Lakhegy 
település közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti. 
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más 
módon szankcionál. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2.§ E rendelet alkalmazásában  közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás 
az a tevékenység, vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló 
magatartás,  amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a 
közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi 
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít. 
 
 

II. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható 

jogkövetkezmények és eljárási szabályok 
 

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság 
 
3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével, mulasztójával  szemben 
100 000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
(2)1 Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait 
megszegő, mulasztó a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben helyszíni bírság 
kiszabásának van helye. 
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 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, 
ha ettől az intézkedésből kellő visszatartó hatás várható.  
 
 

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok 
 

4.§2 (1) Hatályon kívül helyezve 
(2)3 Hatályon kívül helyezve 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság, 
helyszíni bírság kiszabására, figyelmeztetés alkalmazására a Képviselőtestület által jelen 
rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult. 
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, az elkövető személyi és jövedelmi 
viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja. 
 
 

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése 
 
5.§ (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben 
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) 
vagy vagyona van. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 
közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással 
Lakhegy Község Önkormányzata 11749008-15558327 számú pénzforgalmi számlájára kell 
befizetni. 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak, elmulasztása,  megszegése miatt kiszabott 
helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási 
megbízáson vagy banki átutalással Lakhegy Község Önkormányzata 11749008-15558327  
számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 
 
 
 

III. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások  

 
6. Környezeti elemek védelme, zajvédelem 

 
6.§4 Hatályon kívül helyezve 
 
7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) 5 Hatályon kívül helyezve 
b)  belterületen 22 00 órától reggel 7 00 óráig motoros kerti gépet üzemeltet.  
c) 6 hatályon kívül helyezve 

                                                           
2 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
3 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
5 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
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7. A köztisztaság fenntartása 
 

8.§ 7 Hatályon kívül helyezve 
9.§ 8 Hatályon kívül helyezve 
 

 8. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele 
 
10.§ 9 Hatályon kívül helyezve 
11.§ 10 Hatályon kívül helyezve 
 

9. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű 
használata 

 
12. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek 
rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata körében, aki  
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a 
közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 13/2000.(XII.10.) 
önkormányzati rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő 
módon használ,  
b) közterület-használati engedély birtokában a közterületet úgy használja, hogy az zavarja a 
közterület más részeinek,  a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát,  
c) a közterületen elhelyezett tárgyakat árusítási időn túl a közterületről nem távolítja el, 
valamint az általa használt közterületet nem tartja tisztán,  
d) közterületen 24 órát meghaladó időtartamban üzemképtelen járművet közterület-használati 
engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről 
saját költségén a felszólítást követő 48 órán belül nem távolítja el,  
e) hibaelhárítás kivételével közterületen gépjárművet javít, tisztít, vagy bont, 
f) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et 24 órát 
meghaladó időtartamban közterület-használati engedély nélkül vagy attól eltérő módon 
elhelyez, tárol, 
g) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra  a munka megkezdése 
előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,  
h) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a 
közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének 
ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér, 
i) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe 
veszi, 
j)11  Hatályon kívül helyezve 
k) a közterületen elhelyezett emlékművet, egyéb közterületi elemeket megrongál, beszennyez,  
l) engedély nélkül zöldterületre gépjárművel behajt, parkol,  
m) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát beszennyez, eltakar, 
jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel. 
n) 12Hatályon kívül helyezve 

 
                                                                                                                                                                                     
6 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
7 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
8 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
9 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
10 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
11 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 
12 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
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10. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje 
 
13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok 
hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki  
a) hirdetményt, plakátot nem az e célra rendszeresített helyen helyez el,  
b) az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, 
program megvalósulását követő 5 napon belül nem távolítja el, 
c) hatóság, önkormányzat hirdetményét olvashatatlanná teszi, vagy leszakítja,  
(2) Az (1) bekezdésben írt magatartások esetén felelős a hirdetés kihelyezője és akinek az 
érdekében a hirdetményt kihelyezték.  
 
 

11. Állattartás 
 
14. § 13Hatályon kívül helyezve 
 

12. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység 

15. § 14 Hatályon kívül helyezve.  
 

13. Köztemetők és a temetkezés rendje 

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) síremlék fenntartási, -gondozási kötelességének nem tesz eleget,  
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,  
c) temetőbe gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges 
közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket - 
behajt,  
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a 
szeméttárolóban helyezi el,  
e) a temetési helyen történő építés, felújítás bontás során feleslegessé váló anyagokat a 
munkát végző vagy a temetési hely tulajdonosa 24 órán belül nem szállítja el,  
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza, 
g)  köztemetőbe állatot visz be.  

14. Házszámtábla elhelyezése 

17.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan 
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, 
kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem 
gondoskodik. 

15. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások  

                                                           
13 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
14 Hatályon kívül helyezte a 14/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
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18.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki a fás szárú 
növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
jogellenesen kivág, megcsonkít, vagy a fás szárú növények telepítésére, fenntartására, 
kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.  

16. A községi címer és zászló használata  

19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki  a község 
címerét és zászlaját Lakhegy község címeréről, pecsétjéről és zászlajáról, azok használatának 
engedélyezéséről szóló 4/1996.(VIII.20.) önkormányzati rendeletben írtakat be nem tartva,    
engedély nélkül használja, vagy az engedélytől eltérő módon  használja.  

IV. Fejezet 

17. Záró rendelkezés 

20. § Ez a rendelet 2015. július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 
elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmények, vagy mulasztások 
esetén kell alkalmazni.  

 
                              Illés Tamás                                      Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra 
                             polgármester                                                          jegyző  
 
 
 
 


