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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

Polgár Város Önkormányzatának 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 meghatározott feladatkörében 

eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi személyre 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Polgár közigazgatási területén e 

rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a 

tevékenység vagy mulasztás, illetve jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló 

magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e 

rendeletében közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít. 

 

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 

magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy a 

tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály 

közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.  

 

 

2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők rendjének megszegése 

3. § 

 

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a köztemetőben 

végzendő munkát úgy végzi, hogy 

a)1 a köztemető üzemeltetőjének nem jelenti be, 

b) az sérti a hozzátartozók kegyeleti érzéseit,  

c) az akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását, vagy 

d) befejezését követően az eredeti állapotot nem állítja vissza. 

 

(2)2  Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki  

 
1 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
2 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a 
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a)3 , 4  

b) a köztemető területén olyan tárgyakat helyez el, vagy növényzetet ültet, melyek 

meghaladják, vagy várhatóan meg fogják haladni a sírhely méreteit, 

c)5 a köztemető területén padokat, ülőhelyeket bejelentés nélkül helyez el, 

d) a köztemetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot visz be.  

 

 

3. A helyi környezet védelmére vonatkozó szabályok megszegése 

 

4. §6 

 

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki avart és kerti hulladék 

égetését nem az önkormányzat rendeletében meghatározott időszakban végzi.  

 

4. Közterületek rendjének megszegése 

5. § 

 

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületen 

utcabútort, berendezést rendeltetés ellenesen használ, helyéről elmozdít. Utcabútornak 

minősül: pad, virágtartó, kerékpártároló, hulladéktároló, korlát, irányjelző-, információs 

tábla. 

 

(2)7  

 

6. §8 

 

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki  

a)9  

b) közterületen szeszesitalt fogyaszt, 

c)10,11 az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant a gyomtól, gaztól hatósági 

felszólítás után sem tisztítja meg,  

d) a tulajdonában vagy használatában álló ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, 

a járdaszakaszok melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdához tartozó 

folyókák, víznyelő rácsok funkciójának megfelelően folyamatos tisztántartásáról, hó és 

síkosság elleni védekezésről nem gondoskodik,  

e) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt 

nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik. 

 

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 

a)12  

b) 13 

 
3 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
4 hatályon kívül helyezte a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
5 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
6 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
7 hatályon kívül helyezte a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a  
8 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a 
9 hatályon kívül helyezte a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a  
10 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
11 módosította az 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
12 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelte 4. §-a  
13 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelte 4. §-a  
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c)14  

d) 15 

e)16,17 a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark játszóterén a 10 éven aluli gyermekek számára 

biztosított játszótéri eszközöket, valamint a fitnesz parkba elhelyezett sporteszközöket 

rendeltetésellenes módon veszi igénybe,  

f) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 

hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 

g)18,19 a közterületen kialakított csobogót és ivókutat rendeltetésétől eltérő 

tevékenységre használja, 

h) a közterületen levő WC-t rendeltetéstől eltérően használja, 

i)20,21, 22 a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (6) 

bekezdés b) pontjában foglalt szabályokat megszegi.  

 

 

7. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a helyi címer és 

zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 

szabályait megszegve  

a)  a város címerét vagy zászlóját jogosulatlanul használja fel, 

b)  a város címerét vagy zászlóját a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon állítja 

elő illetve hozza forgalomba, 

c)  aki a „Polgár” nevet, vagy annak bármely toldalékos formáját engedély nélkül vagy 

engedélyben meghatározott előírásokat megszegve használja. 

. 

 

5. Eljárási szabályok és jogkövetkezmények 

8. § 

 

(1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás 

lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre 

ruházza át. 

(2) A Polgári Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői, valamint a közterület 

felügyelő végezhetik az eljárási cselekményeket, ellenőrizhetik a rendeletben foglaltak 

betartását. 

 

(3)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági 

eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely szervezet 

vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is. 

 

 
14 hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a  
15 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelte 4. §-a  
16 módosította a 28/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
17 módosította a 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
18 módosította a 28/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
19 módosította a 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
20 kiegészítette a 28/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a  
21 módosította a 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
22 módosította a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
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(4)23,24  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt 

induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános 

közizgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, valamint a közigazgatási 

szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt kell alkalmazni.   

 

(5)25   

 

 (6)26  

 

9. §27,28 

 

(1)29,30, 31 A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 

elkövetővel szemben – kivéve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt magatartás - 

helyszíni bírság, illetve természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki.  

 

(2) A kiszabásra kerülő helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság megállapításának eljárási 

rendje, mértékének meghatározása a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. 

évi CXXV. törvényben foglalt szabályok figyelembevételével történik.   
 

(3)  A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. 

 

10. §32 

 

 

6. Záró rendelkezések 

11. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.  

 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

 

Polgár, 2015. május 28. 

  

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester      jegyző 

 

 

 
23 módosította az 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
24 módosította a 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
25 hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
26 hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a  
27 módosította az 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a  
28 módosította a 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
29 módosította a 36/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 
30 módosította a 28/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a  
31 módosította a 9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
32 hatályon kívül helyezte a 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a  
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A rendelet kihirdetése megtörtént:  

 

Polgár, 2015. május 29-én  

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

        címzetes főjegyző 


