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16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályaira. 

(2) E rendeletben foglaltakat Mezőberény Város közigazgatási területén 14. életévét betöltött 

természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet által elkövetett 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha az 

adott tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés, 

bűncselekmény valósul meg, vagy melyre más jogszabály közigazgatási bírság 

alkalmazását írja elő. 

 

2. Eljárási rendelkezések 

 

2.§ 

 

(1)1 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt lefolytatott eljárás során 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 
1 Módosította a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2018.01.31. nappal. 
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, 

közösségellenes magatartást természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet jelenti be. 

(3)2 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértőjével szemben közigazgatási 

hatósági eljárás megindítására vonatkozó határidőket az Ákr. 50-52.§ alapján kell 

megállapítani. 

(4) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértőjével 

szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve ötezer forinttól 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(5) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

 a) a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése súlyát és a felróhatóság 

mértékét, 
3b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre 

vonatkozó felszólításra igazolja. 

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt kiszabott közigazgatási 

bírságot Mezőberény Város Önkormányzata 10402142-49564948-48571503 számú 

közigazgatási bírság alszámlájára kell befizetni. 

(7).4 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt helyszíni bírság 

kiszabására a polgármesteri hivatal jegyzője, valamint közterület-felügyelője jogosult. 

(9)5 Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, a jogorvoslat 

iránti kérelmet Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez lehet 

benyújtani. 

(10)6 A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén az Ákr. végrehajtásra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

 Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki 

használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 

magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 

megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos 

feltételekkel bárki használhat, 

Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű 

szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 

1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat. 

 
2 Módosította a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2018.01.31. nappal. 
3 Módosította a 17/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2016.04.27. nappal. 
4 Hatályon kívül helyezte a 28/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a  2013. november 27-től. 
5 Módosította a 14/2019.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2019.08.28. nappal. 
6 Módosította a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2018.01.31. nappal. 
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Közhasználatú zöldterület: közpark, közkert, díszkert, sétány, játszótér, utcai fasor és az 

azt kísérő zöldsáv 

 

II. FEJEZET 

EGYES KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT MEGSÉRTŐ 

MAGATARTÁSOK 

 

4. A Város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

 

4.§ 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a város címerét 

a) a városban működő társadalmi szervezetek által kiadott, a társadalmi szervezet 

történetét, életét bemutató kiadványon, 

b) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 

c) a várost érintő kiadványokon (pl. naptár), valamint az írott és elektronikus 

médiákban, 

d) a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon 

e) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában 

engedély nélkül alkalmazza, vagy használja, forgalomba hozza, illetve ilyen célból 

előállítja. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a város zászlóját 

a) megkülönböztetésül a több település részvételével megtartott rendezvényeken 

(ha nem önkormányzati szerv a használó) 

b) a város bel- és külföldi kapcsolataiban (ha nem önkormányzati szerv a 

használó) 

c) cserezászlóként és a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével 

elismerésként (kivéve az önkormányzat testvérvárosi kapcsolataiban), 

engedély nélkül használja, forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja. 

 

5. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

5.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti azon ingatlan tulajdonosa, használója, 

akinek az ingatlanán a házszám hiányzik, vagy nem látható. 

 

6. Közterület használatával, valamint az épített örökség helyi értékeinek védelmével 

kapcsolatos magatartások 
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6.§7 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki: 

a) közhasználatra szolgáló parkot, ligetet, sétányt, játszóteret a házirendben foglaltaktól 

eltérően, illetve rendeltetéstől eltérő módon vagy célra használja, 

b) közterületen, közúthoz, járdához csatlakozó átjárót, bejárót, parkolót, illetve árkon 

keresztül hidat, átjárót engedély nélkül létesít, vagy a helyi közútkezelői 

hozzájárulással engedélyezett tervektől eltérően valósítja meg.  

c) fán, nem hirdetést szolgáló köztéri berendezésen (pl. útbaigazító tábla) hirdetést, 

reklámtáblát helyez el. 

d) műemléken, helyi védelem alatt álló épületen, középületen, azok kerítésein, autóbusz 

váró felépítményein hirdetést, reklámtáblát helyez el. 

e) a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a közterület részét 

képező pázsit és gyepfelület valamint járda ingatlan előtti teljes felületének 

folyamatos tisztántartását, rendbetételét az út szegélyéig vagy széléig nem biztosítja, 

valamint az ott keletkezett hulladékot nem szállítja el, 

f) a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a járdaszakasz 

melletti nyílt árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartását, gondozását, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítását, az ott 

keletkezett hulladék elszállítását, a bejárók, árkok feletti átjárók tisztán tartását, 

valamint karbantartását nem végzi el. 

g) közterületen lévő belvíz elvezető árkot betemet, illetve az árkok vízlefolyását gátolja. 

h) aki az alábbi telepítési távolságokra vonatkozó előírásokat nem tartja be: 

ha)  szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő fás szárú növény esetében a 

legkisebb ültetési távolság az ingatlan határától 1 méter; 

hb)  3 méternél magasabbra növő fás szárú növény esetében a legkisebb ültetési távolság 

az ingatlan határától 2 méter; 

i) az ingatlana előtti közterület kivételével, élő növényekről növényi részeket (virágokat, 

leveleket, terméseket stb.) leszed, – a lehullott növényi részeket kivéve – a 

közterületről begyűjt. 

j) gépjármű és egyéb tárgyak vizes, illetve mosószeres takarítását, mosását közterületen, 

közkifolyóról végzi. 

k) 8 

l) a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű- és gyalogosforgalmat 

akadályozza, 

m) hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 

útkereszteződésben helyez el. 

n) az eb, vagy haszonállat tartási helyéről más magánterületre való átjutását nem 

akadályozza meg, 

o) a külterülettel határos e rendelet 1. mellékletében meghatározott területek kivételével 

közterületen állatot legeltet, 

p) állatot a 2. mellékletben meghatározott útvonalak helyett más közterületen hajt, 

q) az ingatlanán elhelyezkedő növényzet a szomszédos ingatlant veszélyezteti, és ezt 

nem – felszólítást követően sem – szünteti meg. 

r) közterületen fás szárú növény kivágását a jegyző írásbeli engedélye nélkül végzi. 

s) építési-bontási tevékenységből megmaradt anyagot közterület-használati engedély 

nélkül közterületen elhelyez, tárol. 

 
7 Módosította a 13/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2020.04.29. nappal. 
8 Hatályon kívül helyezte a 25/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a, 2020.09.30. nappal. 
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7. A temetők és a temetkezés rendjével kapcsolatos magatartások 

 

7.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki  

a) a temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére sem távozik, 

b) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt helyre helyezi, 

c) a temetőben állatot legeltet, szemetet lerak, kutyát - a vakvezető és szolgálati kutyák 

kivételével - , vagy más állatot a temetőbe bevisz, 

d) síremlék, vagy bármilyen jellegű építkezés esetén a kivitelező az építési munkák 

befejezésével a területet nem rendeltetésszerű állapotban adja vissza használatra, nem 

gondoskodik a törmelékek, anyagok eltakarításáról, 

e) nem tartja be a köztemetőben a közlekedéssel összefüggő előírásokat: 

 - engedély nélkül gépjárművel közlekedik,  

 - építési anyagok szállítási és tárolási szabályait megszegi,  

 - temetői utak súlykorlátozását megszegi, 
9f) a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott munkálatok végzéséhez előírt engedély nélkül, vagy az abban foglaltaktól 

eltérő munkát végez. 

 

8. A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos magatartások 

 

8.§10 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti,  
a) aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

vagy nem a kijelölt Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, 

b) aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez 

szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

c) aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul 

végez, 

d) aki a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, 

e) aki a települési folyékony hulladékot származási hely igazolása nélkül szállít, vagy fogad 

be a szennyvíztisztító telepre, 

f) aki közterületen rongálódott, hibás, balesetveszélyes, fedél nélküli piszkos, bűzös edényt 

helyez ki és tárol, 

g) aki a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire 

elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek, társasházak kukái – rendeltetésétől eltérően használja, 

felhatalmazás nélkül elmozdítja, abból hulladékot önt ki, válogat, vagy szétszór, 

h) az az ingatlantulajdonos, aki ingatlanán hulladékot raktároz, a rovarok, rágcsálók 

elszaporodását elősegíti, 

i) aki a közterületet beszennyezi, a közterületen bárminemű szemetet, elhasznált tárgyat, 

csikket elhelyez, elszór, vagy eldob, 

j) az az ebtartó, aki az eb sétáltatása során annak ürülékét nem szedi össze. 

 

 
9 Módosította a 30/2016.(X.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2016.11.01. nappal. 
10 Módosította a 10/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2019.május 1. nappal. 
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9. A piac rendjével kapcsolatos magatartások 

 

9.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki  

a) a helypénzjegyét másra átruházza, 

b) a díjfizetés alól szándékosan kivonja magát, 

c) mástól kapott helypénzjegyet vagy régi jegyet használ, 

d) a helypénzszedést bármilyen módon meghiusítja, 

e)11 a piac működési rendjét megsérti. 

 

10. Egyes gépjárművek önkormányzati közterületen tárolásával kapcsolatos magatartás 

 

10.§12 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki a város közterületén 1,5 tonna 

önsúly feletti gépjárművet, közúti szolgáltatást végző gépjárművet, mezőgazdasági 

haszonjárművet, illetve gépjármű, mezőgazdasági haszonjármű szerelvényét, utánfutó 

vontatmányt, továbbá érvényes hatósági jelzés nélküli (forgalomból kivont) járművet 

engedély nélkül tárol. 

(2) Nem minősül tárolásnak a mindenkori hatályos közúti közlekedés szabályairól szóló 

jogszabályban meghatározott megállás esete. 

 

11. Közterületen történő szeszesital fogyasztással kapcsolatos magatartás 

 

11.§ 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki Mezőberény Város területén lévő 

közterületen és a közforgalom számára átadott, magántulajdonban lévő területen a (2) 

bekezdésben foglalt esetek kivételével szeszesitalt fogyaszt. 

(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki 

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó 

egységekre, annak előkertjére, kitelepülése területére nyitvatartási időben, 

b) december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 20 óráig terjedő 

időszakra, 

c) hivatalosan bejelentett családi rendezvények, vagy események idejére – pl.: 

lakodalmas menet, szüreti menet, ligeti és egyéb (Kastélyköz, Békési út) 

szalonnasütés stb., 

d) társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és intézmények által tartott 

rendezvények idejére és helyszínére, amennyiben a szervező arra érvényes 

közterületi használati engedéllyel rendelkezik, 

e) az önkormányzati rendezvények idejére és helyszínére. 

 

 
11 Beiktatta a 13/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2020.04.29. nappal. 
12 Módosította a 12/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2017.04.10. nappal. 
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III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

12.§ 

Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba. 

 

 

Mezőberény, 2013. május 27. 

 

 

Siklósi István s.k. Dr. Földesi Szabolcs s.k. 

                       polgármester                        jegyző 
 

 

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

 

Mezőberény, 2013. május 28. 

 

 

                                                                                         Dr. Földesi Szabolcs  

                                                                                              jegyző 
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1. melléklet a 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez13 

 

 

Külterülettel határos azon területek jegyzéke, ahol őrizet mellett háziállat legeltetése 

engedélyezett 

 

 

 

(1) Gyomai útnak a Thököly utcán kívül eső része  

(2) Vásártér 

(3) Frey Ádám utca agyaggödör felőli oldala  

(4) Áchim utca mögötti közterület 

(5) Újtelep utca mögötti közterület 

(6) Körgát utca 

(7) Rózsa utca mögötti közterület  

(8) Gárdonyi G. utca mögötti közterület 

(9) Zöldfa utca  

(10) Szivárvány utca  

(11) Fürjes utca 

 
13 Beiktatta a 17/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2016.04.27. nappal. 
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2. melléklet a 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez14 

 

Állathajtás útvonala 

 

 
14 Beiktatta a 17/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2016.04.27. nappal. 


