
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  bekezdés  d.)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében  eljárva  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  ezek  elmulasztásának
jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre  (továbbiakban:  aki),  aki Kiskunfélegyháza közigazgatási  területén az e rendeletbe ütköző
cselekmények valamelyikét követi el.

2.§

(1) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott
hatáskörben a jegyző jár el.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell
alkalmazni:

a)  Közigazgatási  bírság  helyett  figyelmeztetés  alkalmazható,  ha  a  cselekmény  az  elkövetés
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.  
b) Fiatalkorúval szemben közigazgatási  bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben
lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik,  vagy amennyiben az önálló jövedelemmel
nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
c) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra tekintettel közigazgatási
bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni. 
d)  Ha  a  fiatalkorúval  szemben  előreláthatólag  közigazgatási  bírság  kiszabására  kerül  sor,  a
fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.

3. §

(1) Az e rendeletben meghatározott magatartások elkövetőivel szemben ötezer forinttól százötvenezer fo-
rintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül köteles az önkormányzat bírságbevételi számlájára teljesíteni. Az így
befolyt bírság az önkormányzat saját bevételét képezi.
(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapítására, továbbá az elévülésére a Ket.
94/A. § foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az e rendeletben meghatározott magatartások elkövetőivel szemben a közterület-felügyelő a Ket. al-
kalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szab ki. 



II. FEJEZET
A közösségi együttélés egyes alapvető szabályai

4.§

(1) A közterület-használatról szóló 15/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„14.§

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható: 
a)  aki a közterületet  hatósági engedély nélkül a rendelettől  eltérő célra  veszi igénybe vagy az
engedélytől eltérően használja,
b) aki a közterületet hatósági engedély nélküli árusítás, vagy hirdetés céljára veszi igénybe vagy a
kiadott engedélytől eltérően használja,
c) aki a játszóterek használatának szabályait megszegi,
d)  aki  az  önkormányzati  hirdetőtáblákon  hirdetmény  elhelyezésére  vonatkozó  szabályokat
megszegi vagy
e) aki a közterületi szeszes ital fogyasztására vonatkozó szabályokat megszegi.

(2)  A fentebb  felsorolt  tiltott,  közösségellenes  magatartás  tettenérése  esetén  a  Közterület-felügyelők
helyszíni bírságot szabhatnak ki.
(3)A közterület  használatával  kapcsolatban felmerült  panasz ügyintézése  a  Városüzemeltetési  Csoport
feladata.”

5.§

(1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 30/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelet „VIII. Tiltott, kö-
zösségelleni magatartás és panasz ügyintézés” szövegrész helyébe „VIII. A közösségi együttélés alapvető
szabályainak megsértése” szövegrész lép. 

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 30/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelet 25. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép: 

„25. §

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható aki:
a) az építmények, sírjelek állagmegóvásáról nem gondoskodik, ezzel a temető látogatók 
biztonságát veszélyezteti és a sírhely fölött rendelkezési jogot gyakorol,
b) a temető területén bármilyen reklám tevékenységet végez, reklámtáblát, hirdetményt elhelyez, 
c) az üzemeltető hozzájárulása nélkül építő- és egyéb anyagot a temető területére beszállít,
d) az illetékes Iroda engedélye nélkül 0,8 m-nél magasabb cserjét, fát telepít, kivág,
e) az üzemeltető engedélye nélkül síremléket állít, felújít, átépít, lebont, elszállít,
f) a temető nyitvatartási ideje után a temető területét nem hagyja el,
g) a temető kegytárgyait, növényeket, egyéb építményeket berendezéseket szándékosan 
megrongál, beszennyez vagy eltulajdonít,
h) vakvezető kutya kivételével bármilyen állatot a temető területére bevisz, 
i) a temető területére engedély nélkül bárminemű gépjárművel vagy motorkerékpárral behajt vagy
j) engedély- vagy hozzájárulás kérelmi vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.”

6.§

A városi címerről és a városi zászlóról szóló 24/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:



„8. §
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható, aki a város
címerét és zászlóját engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon használja, továbbá az, aki a címer és
a zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza.”

7.§

A köztisztaságról szóló 28/2011. (X.07.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

3. §

(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a rendelet 1. § (1)-(8) bekezdésében és a 2. § (2)-
(3) bekezdésében meghatározott tevékenység elkövetője, mulasztója és közigazgatási bírsággal sújtható. 
(2)  Az (1)  bekezdés  szerinti  magatartás  tettenérése  esetén  a  Közterület-felügyelők  helyszíni  bírságot
szabhatnak ki.
(3)  A  köztisztasággal  kapcsolatban  felmerült  panaszok  ügyintézése  a  Városüzemeltetési  Csoport
feladata.”

8.§

A zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelet XII. Fejezete
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„XII.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

26.§

(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható aki
a) az 5.§ (3) és (5) (c) –(j) pontjában foglalt tilalmi rendelkezéseket megszegi, 
b) a 8. § (1) és (8) pontban foglalt helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz
eleget, 
c) a 12.§ (1)-(2) pontjában leírtaknak nem tesz eleget, 
d) a 17.§ (1) pontjában leírtaknak nem tesz eleget, 
e) a 18.§ (1) és (4) pontjában leírtaknak nem tesz eleget, 
f) a 20.§ (3) pontjában leírt kötelezettségének nem tesz eleget, 
g) a 23.§ (1)-(2) pontjában előírtakat megszegi, 
h) közterületen engedély nélkül fát, cserjét kivág, csonkol vagy megrongál vagy
i) a fakivágási engedélyben előírt fapótlási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdésekben felsorolt esetekben a bírság megfizetése nem mentesít  a Ptk. 339.§ alapján
érvényesíthető kártérítési felelősség, alól.”



V. FEJEZET
Záró rendelkezések

9.§
 
Ez a rendelet 2013. április 1-jén. lép hatályba. 

Kiskunfélegyháza, 2012. március 28.

Kapus Krisztián Dr. Endre Szabolcs
polgármester Mb. j e g y z ő

A rendelet kihirdetve:

Dr. Endre Szabolcs
Mb. j e g y z ő


