
Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről 

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Szil község közigazgatási területén minden az e rendeletben 
meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

2. Tiltott tevékenységek 

2. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a közterület használatáról szóló 
5/2011.(VI.2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a 
közterületet engedély nélkül, vagy az abban foglalt feltételektől eltérően, illetve az ott 
meghatározott időtartamon túl használja. 
 

3. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a növények telepítési távolságáról 
szóló 11/2008.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében és az 5. § (1) és 
(3) bekezdésében foglaltakat nem tartja be. 
 

4. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki az épített és a természeti környezet 
értékeinek helyi védelméről szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdésében valamint 4. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi. 
 

5. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztasági és településtisztaság 
egyes kérdéseiről szóló 1/2003.(II.14.) önkormányzati rendeletben meghatározott 

a) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást nem a rendeletben 
meghatározott módon veszi igénybe, 
b) bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 
c) közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez, 
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d) települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmoz, illetve közterületre vagy más 
ingatlanára a rendeletben meghatározott feltételektől eltérően helyez ki, 
e) gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan veszélyes anyagot 
helyez el, amellyel veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi 
épségét, 
f) lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt időponttól eltérő 
időben kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem 
vonatkozik. 
g) települési szilárd hulladékot a község közigazgatási területére beszállít. 

 
6. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 16/2000.(XII.19.) önkormányzati rendelet 16. § (4)-(8) bekezdésében, 
valamint a 17. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat megszegi. 
 

7. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a község zászlajáról szóló 
5/1992.(VI.8.) önkormányzati rendeletben meghatározott szabálytól eltérően a község 
zászlóját engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja 
 

8. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a község címeréről szóló 
4/1992.(VI.8.) önkormányzati rendeletben meghatározott szabálytól eltérően a község címerét 
engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, vagy előállítja. 

3. Eljárási szabályok 

9. § 

(1) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás megvalósítása miatt közigazgatási 
hatósági eljárást hivatalból, vagy bejelentés alapján kell lefolytatni. 

(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(3) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás megvalósításával kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

4. Jogkövetkezmények 

10. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő elkövetővel szemben százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételten is kiszabható. 
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(2) A bírság kiszabása során figyelemmel kell lenni az elkövető személyi körülményeire, a 
tiltott, közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára. 

(3) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
elvét. 

5. Záró rendelkezések 

11. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Lengyel Lajos Pető Attila 
 polgármester jegyző 
 

 
  
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése 2013. november 25-én megtörtént. 
 
 
 
 
 
  Pető Attila 
 jegyző 
 
 


