
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

 

Módosította :  a 9/2014.(IV.29.) , a 17/2014.(VIII.22.) , a 7/2016.(IV.22.), a 9/2016.(V.27.) 

és a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet. 

 

(egységes szerkezetben) 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 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. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

1
(1) „(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy 

mulasztás, amely 

a) az e rendelet 4-4/A. §-ában meghatározott közösségi együttélés szabályaiba 

ütközik, 

b) a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

3-5. §-ában meghatározott szabályokba ütközik. 

 

 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével 

kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. 

 

(3) E rendelet alkalmazása érdekében lefolytatott eljárások során a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az 

e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

2. § 

 

(1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, 

megszegése, amennyiben a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt 

valósít meg, továbbá magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult 

eljárás kizárólag hivatalból lefolytatott eljárás. Nem tekinthető kérelemre indult eljárásnak 

abban az esetben sem, ha a hivatalbóli eljárást megalapozó bejelentést más hatóság, 

természetes személy, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

teszi. 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben 

közigazgatási hatósági eljárás a cselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül, vagy a 

jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. 
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 Módosította: a 9/2016.(V..27.) önk. rend. 1.§. -a. Hatályos 2016. június 1..-től.  



(4) A (3) bekezdésben foglalt határidőn túl a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

elmulasztójával, megszegőjével szemben eljárás nem indítható. 

 

3.§ 

 
2
(1) Aki az e rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott, a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes magatartást tanúsít és a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott, a jogsértő állapot megszüntetése iránti felhívásnak sem tesz 

eleget, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés 

alapvető szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére. A bírság 

kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt 

korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti közigazgatási 

bírsággal sújtották. 

 

(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos 

mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is 

kiszabható. 

 

(4) A kiszabott közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül átutalással, vagy postai utalványon kell megfizetni. 

 
3
4. § 

 

          A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a 

szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább egy alkalommal – 

június 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, 

stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról 

gondoskodni.  Kivételt képeznek az időpontok tekintetében azon ingatlanok, 

amelyek kaszáltatásáról, ill. cserje írtásáról az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

természetvédelmi okokból az ingatlan tulajdonosa, használója számára külön 

értesítésben más időpontot határoz meg. 

 

 
4
4/A. § 

 

(1) A nyíltéri égetés 
5
minden hét hétfői, keddi és pénteki napján 11.00 órától 18.00 

óráig engedélyezett. Az égetés ünnepnapokon és munkaszüneti napon, továbbá 

szeles időben tilos. 

(2) A füstképzés csökkentése érdekében csak száraz avart, kerti hulladékot lehet égetni, az 

eltüzelést kis adagokban kell végezni. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, 

ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. 
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 Beiktatta: a 9/2014.(IV.29.) önk. rend. 2.§.- a. Hatályos 2014. április 30.-tól.  
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 Módosította: a 17/2014.(VIII.22.) önk. rend. 1.§. (2) bek. - e. Hatályos 2014. augusztus 23.-tól.  

 



(3) Az égetést megfelelően kialakított tűzrakó helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, a 

lakókörnyezet zavarása nélkül, épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 méter 

távolságra kell végezni. Az égetés során a szükséges tűzoltási feltételekről gondoskodni kell. 

 

(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a 

parázslás megszüntetéséről. 

 

(5) Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri tüzelése a temetőben zajló rendezvény ideje alatt a 

tőle mért 150 m-es távolságon belül.” 

 
 

 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre és 

mulasztásokra kell alkalmazni. 

 

 

 ……………………………… ……………………………….. 

 Erdei Lászlóné Dr. Dancsecs Zsolt 

  polgármester   jegyző 

   

A rendeletet a képviselő-testület a 2014. év március hó 19.-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetés napja:  

 

Apátistvánfalva, 2014.március 20. 

 
 ………………….. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

 


