
Levelek Nagközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.2.) önkormányzati
rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés
d)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Alaptörvény  32.  cikk  a)  pontjában,  valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében
meghatározott  feladatkörében eljárva Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  minden  14.  életévét  betöltött  természetes  személyre  és  jogi
személyre,  jogi  személyiséggel  nem rendelkező  szervezetre,  aki  vagy  amely  Levelek  település
közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes
magatartások valamelyikét elköveti.

(2)  A  rendelet  azon  magatartási  szabályok  megsértése  esetén  nem  alkalmazható,  amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon
szankcionál.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás:  az a magatartás, amely nem

minősül  bűncselekménynek,  vagy  szabálysértésnek,  de  ellentétes  a  közösségi  együttélés
szabályaival,  azokat sérti  vagy veszélyezteti  és e rendelet  a közösségi  együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §
13. pontja szerinti terület,

c) 1

II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és

eljárási szabályok

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. §

1 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
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(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben 100.000 forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Ha az ügyfél a közösségellenes magatartás elkövetését a helyszíni észleléskor vagy az eljárás
során  elismeri,  akkor  első  alkalommal  figyelmeztetésnek,  ismétlődés  esetén  pedig  különösen
alacsony bírság kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban az általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL törvény  (továbbiakban:  Ákr)  és  a  közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.2

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására
a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester jogosult.

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi
és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró hatóság erre vonatkozó felhívására igazolja.
(4)3

5. A közigazgatási bírság megfizetése

5. §

(1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló
keresete (jövedelme) van, ennek hiányában vele szemben figyelmeztetés alkalmazható.4

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
– az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított – 15 napon belül a határozathoz mellékelt
készpénz  átutalási  megbízáson  vagy  banki  átutalással  Levelek  nagyközség  Önkormányzata
68500067-11051859 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.5

III. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai

6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

6. §6

(1) Az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítéséről, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre).

2 Módosította a 2/2019. (III.23.) Ör. 1 §-a .Hatályos 2019. április 1-től.
3 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
4 Módosította a 2/2019. (III.23.) Ör. 2 §-a. Hatályos 2019. április 1-től.
5 Módosította a 2/2019. (III.23.) Ör. 2 §-a. Hatályos 2019. április 1-től.
6 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján A 6. §-t a Levelek Nagyközség Önkormányzata 
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(2)  Az  ingatlana  előtti  közterületi  részen  lévő  fás  szárú  növény  szakszerű  metszéséről,
gondozásáról,

(3) Az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,

(4)  Az  ingatlana  előtt  az  ónos  esőtől,  jégtől  vagy  hótól  síkossá  vált  járdaszakasz  folyamatos
síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik.

7. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje

7. §

A közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  a  plakátok  hirdetmények
elhelyezésének  rendje  körében,  aki  hirdetményt  nem  a  hirdetmények  és  plakátok  közterületen
történő  elhelyezésére  szóló  önkormányzati  hirdetőfelületen  helyez  el  vagy  az  idejétmúlt  vagy
megrongálódott  hirdetményt  az  azon  feltüntetett  rendezvény,  műsor,  program  megvalósulását
követő 2 napon belül nem távolítja el.

8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

8. §7

9. A köztisztaság fenntartása

9. §8

10. Állattartás

10. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a kutyáját évente június
30.-ig vagy a kutya 3 hónapos korát követő 30. napig állatorvossal veszettség elleni védőoltással
nem  oltatja  be  vagy  az  oltás  tényét  –  a  szervezett  védőoltás  kivételével  –  ezen  időpontig  az
önkormányzati hivatal kijelölt ügyintézőjénél az oltási könyv bemutatásával nem igazolja.9

11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

11. §10

12. Környezetünk védelme, zajvédelem

12. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,

7 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
8 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
9 Módosította a 2/2019 (III.23.) Ör. 3 §-a. Hatályos 2019. április 1-től
10 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
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b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
c) a  meglévő  vízelvezető  árkot  -  ingatlanok  előtti  közterületen,  kertekben  -  betölti,  a  víz

lefolyását megakadályozza,
d) a közparkok területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel behajt, parkol,
e) közterületre telepített fát, facsemetét rongál,

(2) 11

12/A. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait  sértő magatartást követ el az a vendéglátó- vagy
szórakozóhely  üzemeltető,  vagy  szabadtéri  zene-  és  egyéb  műsorjel  szolgáltató,  vagy
magánszemély,  aki  az  általa  használt  létesítmény  teraszán,  kerthelyiségében  vagy  annak
előkertjében
a) vasárnaptól – csütörtökig nappal 08:00 – 23:00 órát meghaladó időpontban,
b) péntekről szombatra virradó napokon, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napokon

reggel 08:00 órától az azt követő nap hajnali 03:00 óráig terjedő időintervallumot maghaladó
időpontban hangosító berendezést üzemeltet.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait  sértő magatartást követ el az a vendéglátó- vagy
szórakozóhely  üzemeltető,  vagy  szabadtéri  zene-  és  egyéb  műsorjel  szolgáltató,  vagy
magánszemély,  aki  a  hangosító  berendezést  az  (1)  bekezdésben  engedélyezett  időszakokban  a
tevékenységére  egyedileg  engedélyezett  zajkibocsátási  határértéket  meghaladóan  –  egyedi
engedélyre  nem  kötelezett  magánszemélyek  esetén  a  lakóterületekre  irányadó  50  decibelt
meghaladóan - üzemelteti.

(3)  A hangosító  berendezések  zajkibocsátási  előírásainak  betartását  a  polgármester  –  indokolt
esetben  zaj  és  rezgésvédelmi  szakértő  bevonásával  –  is  jogosult  hivatalból  vagy  kérelemre
ellenőrizni.

13. Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról

13. §12

14. Temető rendje

14. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, -gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) 13

d) sírhelyek  gondozása  során  keletkezett  szemetet  a  sírhelyek  között  tárolja,  azt  nem  a
szeméttárolóban helyezi el,

e) temető területére kutyát visz be,
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.

11 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
12 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
13 A 14. § (1) bekezdés c) pontját a Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 12.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.
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15. Házszámtábla elhelyezése

15. §

A közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az  ingatlan  használója,
kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható
állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok

16. §14

IV. Fejezet
Záró rendelkezés

17. §

Ez a rendelet 2016. november 03. napján lép hatályba.

14 Hatályát vesztette a 2/2019. (III.23.) Ör. 3. § (2) bek. alapján
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