Karád Község Képviselő-testületének
1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Karád Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8 § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. §
(4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet területi hatálya Karád Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki
rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket Karád Község Önkormányzat közigazgatási
határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli
szervezetekkel, gépjárművek üzemben tartóival szemben kell alkalmazni.
A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások
2.§ E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a
cselekmény vagy mulasztás, amely a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba
ütközik.
A közösségi együttélés szabályai
3.§ A rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a
lakosság nyugalmát biztosítják.
A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok
4.§ (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló a
közterület használat szabályozásáról és a használati díjak megállapításáról szóló 12/1998 (
IV.24.) rendelete területi hatály alá tartozó közterületet a rendeltetésétől eltérően a jogszabályban
előírt engedéllyel, hozzájárulással vagy megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és
mértékben szabad használni.
A közterületeket az önkormányzat tulajdonában álló a közterület használat szabályozásáról és a
használati díjak megállapításáról szóló 12/1998. (IV.24.) rendeletben foglaltak betartásával kell
használni.
Tilos
a) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon,
templom előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni, rollerezni,
kivéve a közterületen táblával kijelölt gördeszka pályák területét;
b)közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyezni,
eltakarni, jogosulatlanul kihelyezni vagy leszerelni;
c) közterületen másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani;
d) közterületen üres göngyöleget tárolni.
A közterületet úgy kell használni, hogy az másokat a közterület jogszerű használatban ne
akadályozzon, a közterület más által történő használatát ne nehezítse, vagy ne tegye lehetetlenné.
Közterületen a közhasznú létesítményeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell

használni, tilos beszennyezni.
Zöldterületek, zöldfelületek használatára vonatkozó magatartási szabályok
5.§ (1) A közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb
elemeit tartozékait, felszerelési tárgyait rendeltetésének megfelelően kell használni, tilos
szándékosan vagy gondatlanul megrongálni, károsítani, vagy elpusztítani.
A zöldterületeket, zöldfelületeket az önkormányzat tulajdonában álló a közterület használat
szabályozásáról és a használati díjak megállapításáról szóló 12/1998. (IV.24.) rendeletben
foglaltak betartásával kell használni.
Közterület tisztán tartásával kapcsolatos magatartási szabályok
6.§ (1) Közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején a szervező köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről,
valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét
elszállításáról. A közterületi megállapodás jogosultja vagy ennek hiányában az üzemeltető, köteles
gondoskodni a közterületről látható helyen elhelyezett hirdetési- és reklámcélú szerkezet megfelelő
állapotáról, rendezettségéről és tisztán tartásáról.
A tulajdonos vagy bérlő köteles a beépítetlen telekingatlan és a házas ingatlan beépítetlen része, az
ingatlan előtti járda, zöldfelület és fasor tisztán tartásáról, gyommentesítéséről a járda téli
síkosság-mentesítéséről gondoskodni.
A műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas gépjárművet tilos 15 napot meghaladó
időtartamban közterületen tárolni. Gondoskodni kell az építkezési terület és az építési
munkálatokkal beszennyezett környék takarításáról, az építkezés befejezését követően az eredeti
állapot helyreállításáról.
Építési, bontási, tatarozási munkák ezekhez kapcsolódó anyag- vagy hulladéktárolás,
közműépítéssel kapcsolatos tevékenység végzése során gondoskodni kell arról, hogy a közterület
vagy más ingatlan ne szennyeződjön porral vagy egyéb anyaggal.
Köztemetők és a temetkezés rendje
7.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen
vagy lezárt temetőben halottat temet el,
b) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
c)a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló tárgyak
temetőbe való bevitelére vonatkozó – hirdetményben közzétett – előírásokat megszegi,
d)olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti
érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza , vagy gátolja,
e) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a leírtak
szerint közlekedik,
f) a temető területére vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével- állatot visz be vagy
vezet be,
g) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget,
h) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,
i)a sírboltot a rendeletben meghatározott időben nem vagy nem az előírt módon építette meg, vagy
ha a sírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül építette meg,
j) az urnasírboltot a tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően építette meg,
k) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez

el az üzemeltető felszólítása ellenére s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,
l)a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére
sem intézkedik.
Kereskedelem
8.§ Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki az általa üzemeltetett üzlet
nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket megszegi.
Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok
9.§ (1) Állatot tartani a vonatkozó jogszabályok és a rendeletben meghatározottak betartásával
lehet.
Állatot a lakók nyugalmának indokolatlan zavarása, anyagi károkozás, testi épséget vagy egészséget
nem veszélyeztető módon lehet tartani.
10.§ (1) A közterületen, a lakóház közös használatú helyiségében, épület részén, udvarán az eb által
okozott szennyeződéseket el kell távolítani.
(2)Tilos
a) az ebet táblával tiltott helyre beengedni vagy bevinni;
b)gazdátlan állatot közterületen etetni.
Mindenki köteles a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő
magánterületre való átjutását megakadályozni.
Közterületen ebet pórázzal lehet sétáltatni, futtatni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet,
aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások közterület
használatát. Ennek érdekében szájkosarat használni kizárólag az egyed jellemzően agresszív
magatartásának ismerete esetén kell, kivéve, ha jogszabály a szájkosár használatát kötelezővé
teszi.
Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok
11.§(1) Hirdető-berendezéseket, reklámokat, hirdetéseket a közterület használat szabályozásáról és
a használati díjak megállapításáról szóló 12/1998. (IV.24.)
önkormányzati rendeletekben
foglaltaknak megfelelően lehet elhelyezni.
(2)Hirdetőberendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulással, az abban
meghatározott módon lehet elhelyezni.
(3) Tilos hirdetmény nem e célra kijelölt helyre ( különösen élő fára, növényzetre, szoborra,
közmű-tartószerkezetre) kifüggeszteni. Az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt el kell
távolítani.
(4)Tilos az önkormányzat tulajdonában álló hirdető-berendezést, reklámot, hirdetést beszennyezni,
eltakarni.
A község címerének, zászlójának és nevének használatával kapcsolatos magatartási szabályok
12.§ Karád község címerét, zászlóját, nevét engedéllyel, az engedélyben meghatározott módon és
célra, a közösség tiszteletben tartásával lehet felhasználni.
Együttélési magatartási szabályok
13.§ (1) A lakáson belül vagy a közös használatú helyiségekben tilos- különösen lomok

felhalmozásával, az alapvető higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel
veszélyhelyzetet teremteni, zavaró szaghatást vagy rovarok megjelenését előidézve- olyan
életkörülményeket kialakítani, amely káros hatással lehet a közvetlen környezetében élőkre.
(2)Tilos a lakóházban minden olyan magatartás, amely az együttélés követelményével ellentétes,
botrányos, fenyegető, tűrhetetlen, a jóérzést sérti vagy elrettentést kelt.
(3)Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakást, a közös használatával szolgáló helyiségeket,
területet mindenki köteles rendeltetésének megfelelően használni, tilos gondatlanul vagy
szándékosan megrongálni, károsítani.
A környezetvédelem helyi szabályai
14.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról szóló 4/2002.
(III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi.
Közigazgatási bírság
15.§ (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés magatartási szabályai bármelyikét
megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2)A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a tiltott, a közösségi együttélés
szabályaiba ütköző magatartási súlyára közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a
közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító cselekmény vagy mulasztás
miatt a rendelet szerint jogkövetkezmények bármelyikével sújtható.
(3)Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás
formájában valósul meg, a bírság ugyanezen magatartás miatt több alakalommal is kiszabható.
Eljárási szabályok
16.§ (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatásköröket
Karád község Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(VII.1.)
önkormányzati rendelete szerint átruházott hatáskör címzettje gyakorolhatja.
(2)A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel a Ket. rendelkezéseit kell
alkalmazni:
a) Közigazgatási bírság helyett alkalmazható a figyelmeztetés, ha a cselekmény az elkövetés
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.
b) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet
kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem
rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
c) Abban az esetben a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra tekintettel közigazgatási
bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni.
d) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a
fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.
e) A fiatalkorú meghallgatásáról a törvényes képviselőjét értesíteni kell.
f) A fiatalkorú lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
(3)A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból
indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet jelenti be.

Záró rendelkezések
17.§ A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
18.§ A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre és mulasztásokra
kell alkalmazni.
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A rendelet 2015. január 28. napján került kihirdetésre.
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