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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015.(IV.10.) rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) 

pontjában biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről a következő rendelet alkotja. 

I. fejezet 

1.  

Általános rendelkezések 

1.§(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszántó Község közigazgatási területén megvalósuló, e 

rendeletben meghatározott magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni 

pénzbírság kiszabásának szabályaira. 

(2) E rendeletet Zalaszántó Község 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 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, amely ismételhető. 

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének 

megállapításánál figyelembe kell venni 



a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő  magatartás súlyát és a felróhatóság 

mértékét, és 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság 

rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 

 (3) E rendelet alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását Zalaszántó 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át. 

(4) 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. 

(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a 

fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság 

megfizetését. 

(6) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 

(7) 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 Zalaszántó Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban: 

közösségellenes magatartás). 

2. 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. 

3. zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a 

település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, 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. 

Közterületeken a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások 

4.§ (1) A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el az, aki 

a) közterületen sátorozik, alszik, kempingezik, parkoló lakókocsiban tartózkodik 22:00-

06:00 közötti időszakban 

b) közterületen szeszesitalt fogyaszt (kivéve közterületen lévő külön engedélyes 

kerthelyiségek, rendezvények) 



c) közterületet engedély nélkül foglal el, vagy azt a közterület-foglalási engedélytől eltérően 

használja, 

d) közterületet az Önkormányzattal kötött területbérleti szerződésében meghatározott 

területnél többet foglal el, 

e) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti területre oly módon telepít 

sövényt, növényzetet, műtárgyat elhelyez, hogy az a közlekedés és a közművek biztonságát 

veszélyezteti, 

f) az épület elötti területet közforgalom elől elzárja, 

g) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból 

származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül 

közterületen tárol, 

h) a közterületet a rendeltetésétől eltérő célra, engedély illetve érvényes bérleti szerződés 

nélkül vesz igénybe, 

i) közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, 

átalakít, 

j) az utcai zenélés szabályait megsérti, 

k) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, 

sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és 

gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ, 

l) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol, 

m) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik, 

n) hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket –rendeltetésszerű hirdetésre 

szolgáló berendezések kivételével- engedély nélkül elhelyez (kivételt képez a választási 

plakát). 

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

a) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett 

építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, 

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

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

árkot (átereszt) szennyezi, 

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, 

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi, 

f) természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér, 

g) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja. 

4. 

Közterületek tisztántartásával kapcsolatos magatartások 

5.§ A közterületek tisztántartásával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki 

a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik, 

b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlana előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt 

nem írtja, a füvet nem ápolja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

c) ingatlanát szükség szerint, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 30 cm-es magasság 

elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja; 



d) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja 

le, 

e) a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló 

jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű 

létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

f) a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről nem gondoskodik, télidőben a járdaszakaszon a 

gyalogos forgalmat nem biztosítja, 

g) a közterületet szennyezi, valamint a keletkezett szennyezést nem szünteti meg, 

h) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között lévő közterületi zöldfelületet 

nem gondozza, a gyepfelületet rendszeresen nem nyírja, 

i) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztítását, karbantartását nem végzi 

el, 

j) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti közterület, az ingatlan udvarát, kertjét) nem gondozza, 

tisztítja, tartja rendben folyamatosan, a gyomnövényeket nem írtja, 

k) közterületen gépjárművet mos, 

l) közterületen gépjárművet, lakókocsit, utánfutót, pótkocsit, kamionhoz tartozó 

vontatmányt, munkagépet és ehhez tartozó munkaeszközöket tárol, 

m) közterületről nem takarítja el a felügyelete/tulajdona alatt álló eb okozta szennyeződést, 

n) kutyáját, vagy más háziállatot nem az arra a célra kijelölt helyen a fürdeti a Balatonban 

o) közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat beszennyez, 

p) közterületen lévő fákat, díszcserjéket, növényeket kiírtja, részeit megsérti, engedély 

nélkül gallyaz, csonkít, fát kivág. 

q) parkosított és füves területeket nem rendeltetésszerűen használ, azokat parkolás céljára 

használja. 

r) közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a rendeltetésszerű hirdetésre 

szolgáló berendezések kivételével – hirdet, falragaszt, vagy reklámot elhelyez, az elhelyezett 

hirdetmények eltakarításáról nem gondoskodik. 

 

 

 

 

 

5. 

Köztemető használatával kapcsolatos magatartások 

6.§ A köztemető használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki 

a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott 

sírjelet helyez el, 

b) 12 éven aluli gyermeket a temető területén felügyelet nélkül hagy, 

c) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít, 

d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók kegyeleti 

érzéseit megsérti, 

e) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető kutya), 

f) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, 

elhagy. 

6. 

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások 



7.§ A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki 

a) aki szombaton 8:00-12:00 és hétfő  kivételével kerti hulladékot éget, 

b) az égetést végző személy az égetés teljes időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a 

szükségesnél tovább végzi az égetést, 

c) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget, 

d) vasárnap vagy ünnepnapon végzi az égetést. 

 

7. 

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások 

8.§ A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el az, aki 

a) szemetet felhalmoz, szemetét más ingatlanán illetve közterületen  helyezi el, 

b) szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem 

gondoskodik, 

c) élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, 

partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 

d) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem 

gondoskodik, 

e) nyílt téren szemetet éget, 

f) kazánban, kályhában gumi, műanyag, műanyagpalack, egyéb veszélyes hulladék égetését 

végzi, 

g) a közterületre kihelyezett hulladékot engedély nélkül átveszi, elviszi. 

8. 

Állattartással kapcsolatos magatartások 

11.§ Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el az, aki 

a. nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, gondozásáról, 

b. a trágya, trágyalégyűjtésére, tárolására vonatkozó előírásokat nem tartja meg, 

c. az általa tartott állatot bármilyen ok miatt kiteszi, elhagyja, szabadon engedi, 

d) kutyát póráz, harapós kutyát póráz és szájkosár nélkül közterületre enged, illetőleg 

kóborolni hagyja, 

e) harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház, lakás bejáratán a 

harapós kutyára megfelelő figyelmeztető táblát, 

f) több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan közös tulajdonú udvarában ebet és 

macskát a közvetlen szomszédok egyetértése nélkül tart, 

g) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet, 

h) állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat nem az állattartásról szóló  önkormányzati 

rendeletben meghatározott védőtávolságok betartásával létesít. 

9. 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások 

12.§ Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki 

a) a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, 

vasárnap és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó 

munkálatok, 



b) a községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet 

hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez, 

c) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget, 

d) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez, 

e) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi. 

 

10. 

Zalaszántó Község jelképeinek megsértése 

13.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a község 

címerét, vagy zászlóját 

a)pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban felhasználja, 

 

b) jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza, 

 

c) a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon megrongálja, vagy megsemmisíti. 

 

11. 

 

A hirdetmények elhelyezése 

 

14.§ (1) Nem helyezhető el hirdetmény 

a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben, 

b) közparkban, 

c) közterületen álló fákon a fának állagának megsértésével 

d) emlékműveken, 

e) szobrokon. 

(2) A hirdetményen nem alkalmazható 

a) a KRESZ-ben szereplő tábla forma- és színösszeállítása, továbbá az azokra 

szabványosított betűtípus és jelrendszer, 

b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszavető anyag, valamint olyan 

világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket vakítja, ezzel a 

közlekedés biztonságát veszélyezteti. 

(3) Tilos a hatóság hirdetményét olvashatatlanná tenni vagy leszakítani. 

(4) Az aktualitását vesztett hirdetményt 30 napon belül el kell távolítani. 

(5) A közösségi együttélés hirdetményekkel kapcsolatos alapvető szabályainak 

elmulasztása, megszegése miatt felelős a hirdetés kihelyezője és akinek az érdekében a 

hirdetményt elhelyezték. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezés 

15.§ Ez a rendelet a kihirdetetését követő első nap lép hatályba. Rendelkezéseit a 

hatálybalépését követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartások esetében kell alkalmazni. 

Zalaszántó, 2015, április 10. 

 

 

                        Dézsi Attila                                              dr. Bodnár Attila 



                       polgármester                                                          aljegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék 

 

A rendelet kihirdetése a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel a mai napon megtörtént 

Zalaszántó, 2015. április 10.                                      

                                                                                                          dr. Bodnár Attila 

                                                                                                                 aljegyző 

 


