
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 10. napján tartott 

képviselő-testületi ülésén elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016. (V.17.) sz. önkormányzati 

rendeletét (továbbiakban: rendelet). 

 

Számos jelzés érkezett és érkezik a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalba, olyan 

magatartásokról, melyek elkövetésének, vagy elmulasztásának következményei korábban jogi 

normák által meghatározottak voltak, azonban a központi joganyag változása következtében 

ezek mind országos, mind pedig helyi szinten kikerültek a hatósági intézkedést lehetővé tevő 

szabályozottsági körből.   

 

A rendelet a helyi közösséget érinti, a városban élő emberek nyugalmának megőrzése, 

életminőségük javítása céljából kívánatos tevőleges kötelezettségeket, valamint a szükséges 

tilalmakat állapítja meg. Ezen túlmenően a rendelet szól az elérni kívánt eredmény eléréséhez 

időnként elengedhetetlen, a kötelezettségek és tilalmak megszegőivel szemben alkalmazható 

szankciókról, az eljárás szabályairól.  

Kizárólag olyan magatartások kerültek szabályozásra, amelyek nem minősülnek sem 

bűncselekménynek, sem szabálysértésnek, de a közösségi együttélést zavarják.  

 

A rendeleti szabályozás szerint a közigazgatási hatósági eljárás lakossági bejelentés, vagy a 

hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indulhat. Az eljárás 

megindítására a közösségellenes magatartás, mulasztás, illetve jogsértő állapot észlelésétől 

számított 6 hónapon belül van lehetőség. Az eljárás lefolytatása Kozármisleny Város 

Jegyzőjének hatáskörébe tartozik, az együttélési szabályok megsértésével kapcsolatos 

bejelentéseket a Jegyzőnek címezve lehet megtenni. 

 

A rendelet szabályai alkalmazhatók Kozármisleny Város területén a 14. életévét betöltött 

természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekkel szemben, ha az együttélés szabályait megszegik. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- 

Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 

kiszabásának van helye. Bírság kiszabása helyett, az elkövetett magatartás csekély súlyára 

tekintettel figyelmeztetés is alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő 

várható. Fiatalkorú személlyel szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, 

ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a bírság megfizetését. A bírság 

mértékének megállapításakor figyelembe kell venni az elkövetett magatartás súlyát, az 

elkövető szociális és vagyoni körülményeit. A Jegyző az eljárás során köteles ezen 

körülményeket tisztázni. A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 

napon belül kell megfizetni. 

 

A rendelet az alábbi közösségellenes magatartásként meghatározott tevékenységeket, vagy 

mulasztásokat tartalmazza: 

 

1. A város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el, aki  



-a város címerének, zászlajának engedély nélkül előállítása, a város címerének, zászlajának 

engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő, illetve a város közösségét sértő módon történő 

felhasználása; 

-Kozármisleny település nevének (a név ragozott, vagy toldalékos formáját is ideértve) 

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő, illetve a város közösségét sértő módon történő 

használata. 

 

2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, 

közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról 

nem gondoskodik. 

 

3. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon 

használja, így különösen ha: 

-az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó 

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

tárol,  

-az igénybe vett közterületek burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, 

vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól 

eltérő egyéb módon használja, 

-22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, 

vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót illetve ezek 

munkaeszközét közterületen tárolja, 

-közterületen a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,  

-az utcai zenélés szabályait megsérti, 

-a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, 

játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel 

rendeltetéstől eltérő módon, vagy céllal használ, 

-közterületen engedély, vagy bejelentés nélkül adományt gyűjt, üzleti célú kérdőívezést, 

közvélemény-kutatást, szórólapozást, házalásos értékesítést végez, 

-közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt 

fogyaszt, 

-hirdetményt, hirdető berendezést, plakátot tiltott helyen helyez el, 

-az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést a közterületről nem távolítja el,  

-közterületen gépjárművet - kiállítások, vásárok kivételével - reklám céljára elhelyez. 

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

vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, 

-utat engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően felbont, vagy elfoglal, 

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

árkot (átereszt) szennyezi, 

-az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja. 

 

 

4. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el: 

-az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben 

meghatározottak szerinti összegyűjtéséről, elhelyezéséről, a szállítási napokon elszállítás 



céljából a közszolgáltatónak történő átadásáról nem gondoskodik, a közszolgáltatási díjat nem 

fizeti meg, 

-aki közterületen bárminemű szemetet vagy elhasznált tárgyat (hulladékot, papírt, 

cigarettacsikket, gyümölcshéjat, gallyat) elszór és éget, a közterületet bármilyen más módon 

beszennyezi, 

-aki nem kijelölt szemétlerakó helyre hulladékot rak le, 

-aki a közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a növényzetet 

beszennyezi vagy megrongálja, 

-aki a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszközéből hulladékot vesz 

ki, illetve lomtalanítás során kihelyezett hulladékban guberál, 

-ingatantulajdonosként, ha az ingatlan előtti/melletti járda (ennek hiányában 1 m széles sáv) 

legkésőbb 07.00 óráig történő takarításáról, síkosság-mentesítéséről, hó eltakarításáról, a járda 

melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének ápolásáról nem gondoskodik, 

-aki kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként 

ingatlan előtti/melletti járda (ennek hiányában 1 m széles sáv) legkésőbb 07.00 óráig, 

valamint nyitvatartási idő alatt és zárás előtt történő takarításáról, síkosság-mentesítéséről, hó 

eltakarításáról, a járda melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének ápolásáról nem 

gondoskodik, 

-ha utcai árusként a kijelölt terület és 1 méter széles környezetének tisztántartásáról, a 

keletkezett hulladék gyűjtéséről nem gondoskodik, 

-aki közterületen kutyasétáltatás közben az eb ürülékének eltakarításáról nem gondoskodik. 

 

5. A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységekkel,  

zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el, aki  

-lakóövezetben zajjal járó építési, bontási tevékenységet munkanapon 19.00 és 07.00 óra, 

szombaton 19.00 és 08.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon végez, 

-a napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény tartására vonatkozó 

bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

-a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy a 

zajkibocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be, 

-a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget, 

-a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi. 

 

6. Temető használatával kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el, aki Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2013. (XII.30.) számú 

önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérő magatartást tanúsít. 

 

7. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

 

Közösségellenes magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 

346/2008.(XII.30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen 

kivág, megcsonkít, vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó 

kötelezettségét nem teljesíti. 

 

8. Állattartással kapcsolatos magatartások 

 



Közösségellenes magatartást követ el, aki Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2004. (III.19.) számú önkormányzati 

rendeletben meghatározott szabályokat megszegi, továbbá aki 

 

-közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanról felügyelet nélkül kienged, 

-bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,  

-ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú 

helyiségében vagy közterületen tart, etet, szabadon enged. 

       

Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a fenti ismertető nem a rendelet teljes 

szövege.  (A rendelet megtekinthető az alábbi linken: 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed1dr8eo3dt8ee7em2cj9bx0cc5ca2ce5ce6bx5j) 

 

A város vezetése bízik abban, hogy a rendelet megalkotásával és alkalmazásával 

jelentősen csökkennek a közösségi együttélés szabályainak megszegéséből eredő 

problémák, Kozármisleny még nyugalmasabb, biztonságosabb, élhetőbb város lesz.  

 

 

        Dr. Biró Károly 

           polgármester 


