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Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

 

Battonya Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. Eljárási szabályok 

 

1. § E rendelet hatálya Battonya város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást tanúsító természetes személyekre, jogi személyekre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőkkel szemben természetes személy 

esetén ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek esetén ötvenezer forinttól egymillió-ötszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírság; és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt lefolytatott eljárás 

során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.
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(2) Az e rendeletben szabályozott magatartások elkövetőivel szemben lefolytatott hatósági 

eljárásokban a képviselő-testület a hatáskörét a jegyzőre ruházza át. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

4.§ Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a 

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, valamint, ha a 

tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 

kiszabását rendeli. 

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre induló eljárásnak, ha a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 

6. §
2
 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott önkormányzati jelképeket jogosulatlanul vagy az engedélytől 

eltérő módon használ, 
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b) a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 7. §, 11. § (1) 

bekezdésében, 17. § (6), (8), (9), (12) bekezdéseiben foglaltakat megsérti.
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(2) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az ingatlan tulajdonosa vagy 

használója, aki 

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, valamint járda és az úttest közötti területen a fű 

rendszeres nyírásáról (a fű magassága nem haladhatja meg a 30 cm-t), a gyom-és allergén 

növények eltávolításáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről, 

b) nem gondoskodik az ingatlan előtti utcafronti részről a járda fölé nyúló ágak és bokrok 

megfelelő - az akadálymentes gyalogosforgalmat biztosító – nyeséséről. 

(3) Ha az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan előtti vagy melletti járdán 

nehezebb járművet közlekedtet, köteles a bekövetkezett rongálódás helyreállítására. 

(4) A közterületen található közhasználatú zöldterületen tilos járművel közlekedni, megállni. 

(5) A parkban csak a közlekedésre kijelölt utakon lehet járni. 

(6) A parkban virágot szedni tilos. Gyógynövény gyűjtése céljából a közterületen lévő fákról 

csak a jegyző írásbeli engedélyével szedhető virág, termés. 

(7) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az ingatlan előtti vagy melletti 

járdaszakasz melletti csapadékvíz-elvezető árokrendszer mélységét, rendeltetését megtartani. 

(8) A csapadékvíz elvezetése céljából járdát felszedni vagy megrongálni tilos. 

(9) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki e szakasz (3)-(7) bekezdéseiben 

foglaltaknak nem tesz eleget. 

 

6/A. §
4
 E rendelet alkalmazásában  

1. közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és 

a) kertészetileg rendezett területrész (közparkok, közkertek, ligetek, játszóterek, sportpálya) 

b) utcai fasorok és zöldsávok, 

c) helyi védettség alá vont területek. 

2. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény 27.§ a) pontjában 

meghatározott terület. 

Záró rendelkezések 

7. § E rendelet 2017. november hó 1. napján lép hatályba. 

Battonya, 2017. szeptember 28. 

Marjai János  Varga István Tamás 

                                                  polgármester   jegyző 

 

Kihirdetve: 2017. szeptember 29. napján  a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

18/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

         

Varga István Tamás 

       jegyző 
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