
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (IX. 04.) számú rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

Egységes szerkezetben a 3/2014. (II. 10.) és a 11/2014. (IX. 19.) számú rendelettel. 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv) 143. § (4) bekezdés d./ pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 81) bekezdés a./ pontjában, valamint az Mötv. 

8. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli 

el. 

I. Fejezet 

 

                                                        1. 

                                        Általános rendelkezések 

 

                                                              1. §. 

 

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

magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság 

kiszabásának szabályaira. 

(2) E rendeletet Harkány Város közigazgatási területén a 14. életévét betöltött 

természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell 

alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás 

megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot 

fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, 

mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási 

bírság alkalmazását írja elő. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási 

hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján 

hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás 

a.) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 



b.) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c.) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető 

szabályit sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 

hónapon belül indítható meg. 

(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

2. §. 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 

50.000 Forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 Forintig terjedő közigazgatási 

bírság kiszabásának van helye. 

(2) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyszíni bírság kiszabásával 

kapcsolatos hatáskör gyakorlását a közterület-felügyelőre, a helyszíni bírság és a 

közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át. 

(3) Az (1) bekezdésbe foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel felhívás is alkalmazható a Ket. 

94. § (1) bekezdése alapján, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a 

fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási 

bírság megfizetését. 

(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 

kell megfizetni az eljáró hatóság pénztárába, vagy az eljáró hatóság által megjelölt 

önkormányzati pénzforgalmi számlaszámra. 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás 

elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit, amennyiben az érintett ezeket 

felhívásra önként igazolja. 

 

 

 

 

 



2. 

Értelmező rendelkezések 

3. §. 

1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy 

mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti és amelyet Harkány Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (továbbiakban: 

közösségellenes magatartás). 

2. közszolgáltató: Harkány Város Önkormányzata által az ingatlantulajdonosnál 

keletkező települési hulladék kezelésére feljogosított szolgáltató szervezet. 

3. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában –vagy ha birtokosa a tulajdonos 

személyétől eltér- birtokában az ingatlan van. 

4. zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, 

amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 

rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja. 

Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak 

tesz eleget, de azt a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították. 

II. Fejezet 

 

                                                Eljárási szabályok 

 

                                                                4. §. 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási 

hatósági eljárást hivatalból, a közterület-felügyelő vagy az önkormányzati hivatal 

ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni – ide értve a bármely személy vagy 

szervezet jelzése alapján a közterület-felügyelő vagy az önkormányzati hivatal 

ügyintézője általi észlelést is. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő elkövetővel szembeni eljárásra a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

        5. §. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása, és cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 



III. Fejezet 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 

6. §. 

Hulladékgazdálkodás rendjével kapcsolatos magatartások 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a.) a hulladéktároló edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja 

b.) a hulladéktároló edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a 

tartályba, 

c.) rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik  

7. § 

A közterület használatával kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a közterületet engedély nélkül, 

b) az engedélytől eltérő módon és célra használja, 

c) az engedélyben lévő feltételeket nem tartja be. 

 

                                           8. § 

A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) óriásplakátot Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a táblák, feliratok, 

plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 6/1997.(VI.16.) önkormányzati 

rendelete 2.§-ban szabályozottaktól eltérő módon helyez el. 

b) hirdető- és reklámtáblákat, feliratokat, fényreklámokat Harkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról 

szóló 6/1997.(VI.16.) önkormányzati rendelete 3.§-ban szabályozottaktól eltérő 

módon helyez el. 

c) reklám-, tájékoztató-, iránymutató és figyelemfelhívó (megállító) táblát, 

berendezéseket közterületen Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 6/1997.(VI.16.) 

önkormányzati rendelete 4.§-ban szabályozottaktól eltérő módon helyez el. 

d) hirdetőszalagot (transzparenst), zászlót, lobogót Harkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról 



szóló 6/1997.(VI.16.) önkormányzati rendelete 5.§-ban szabályozottaktól eltérő 

módon helyez el. 

e) szálláshelyeket és azok szolgáltatásait engedély nélkül ideiglenesen gépjárműre 

szerelt, gépjárművön vagy járműben elhelyezett, kézben tartott vagy személyen 

elhelyezett hirdető-berendezéssel, illetve közterületen kulcsok felmutatásával, a 

vendégek (idelátogatók) megszólításával, zaklatásával reklámoz. 

f) szálláshelyet közterületen jogosulatlanul, engedély nélkül hirdet, vagy szálláshely-

szolgáltatás igénybevétele céljából felkínál, avagy erre utaló magatartást tanúsít. 

g) mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdető-berendezés közterületen 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a táblák, feliratok, plakátok 

elhelyezésének szabályozásáról szóló 6/1997.(VI.16.) önkormányzati rendelete 7.§-

ban szabályozottaktól eltérő módon helyez el. 

h) a város közterületein - az óriástáblák vagy a tábla-együttesek kivételével - olyan táblát 

vagy hirdető berendezést állít fel, amelynek egy-egy oldalán 2,0 m
2
-nél nagyobb 

hirdetőfelület van. 

i) hirdető berendezést Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a táblák, 

feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 6/1997.(VI.16.) 

önkormányzati rendelete 10.§-ban szabályozottaktól eltérő módon helyez el. 

j) plakátokat, falragaszokat közterületen Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 

6/1997.(VI.16.) önkormányzati rendelete 11.§-ban szabályozottaktól eltérő módon 

vagy abban tiltott módon helyez el. 

9. § 

Az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az önkormányzat 

jelképeit  

a) jogosulatlanul,  

b) az engedélytől eltérően, vagy 

c) közösséget sértő módon használja fel, vagy  

d) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város címeréről, zászlajáról és 

pecsétjéről szóló 1/1999.(II.1.) önkormányzati rendelet 4.§, 5.§, 8.§ és 11.§-ban foglalt 

rendelkezéseket egyéb módon megszegi. 

10. § 

A közterületen való parkolás szabályaival kapcsolatos magatartások 



A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Harkány Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

meghatározásáról szóló 6/2001.(IV. 23.) önkormányzati rendelet  

a) 6.§-ban foglalt rendelkezéseket -miszerint a Bartók Béla utcai parkoló Kossuth Lajos 

utcától a Bajcsy Zsilinszki utcáig terjedő részén, Bartók Béla utcai Kiserdő parkolóban, a 

Bajcsy Zsilinszki utcai parkolóban, a Liszt Ferenc téri parkolóban és a Rózsa Ferenc utcai 

parkolóban csak a rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni- 

megsérti, 

b) 7.§.-ban- foglalt rendelkezéseket- miszerint lakóautóval és lakó pótkocsival (azok lakott 

állapotában) a közterületet igénybe venni tilos; a meghatározott övezetekben, valamint 

tömegközlekedési eszközök által igénybevett útvonalakon azokkal várakozni tilos; továbbá az 

önjáró vagy vontatott munkagéppel, valamint tehergépjárművel közterületen illetve fizető – 

várakozóhelyen parkolni tilos, -megsérti. 

c) 13.§-ban foglalt rendelkezéseket- miszerint Harkány Város közterületein a rendelettől 

eltérő várokozásra jogosító jegy díj ellenében nem adható ki- megsérti. 

11. § 

A köztemetők rendjével kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Harkány Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

16/2002.(IX. 16.) önkormányzati rendelet 16.§, 17.§., 18.§-ban foglalt rendelkezéseket 

megsérti. 

 

12. § 

A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa 

(használója),  amennyiben az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 

területsáv), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, a 

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön tulajdonban 

álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület 

tisztántartásáról, hótól, jégtől mentesítéséről nem gondoskodik, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékokat nem távolítja el. 

 

 

13. § 

A növényápolással és a gyomnövények irtásával kapcsolatos magatartások 



(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az ingatlan 

tulajdonosa (használója), amennyiben az ingatlanon az aktuális növényápolási 

feladatokat (Pl.: fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevő rovarok és állatok 

irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátását zavaró ágak folyamatos nyesése) szükség 

szerinti rendszerességgel nem végzi el. 

(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az ingatlan 

tulajdonosa (használója), amennyiben település belterületén lévő beépített és még be 

nem épített telket, földrészletet szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal 

(április 25-ig, június 30-ig, augusztus 15-ig, október 15-ig) a gyomtól, gaztól, 

szeméttől, vadon növő bokroktól nem tisztítja meg. 

 

14. § 

1
Együttélési magatartási szabályok 

A lakásban, az ingatlan területén, valamint a közös használatú helyiségekben tilos –különösen lomok 

felhalmozásával, az alapvető higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezésével 

veszélyhelyzetet teremtve, zavaró szaghatást vagy rovarok megjelenését előidézve- olyan 

életkörülményeket kialakítani, amely káros hatással lehet a közvetlen környezetében élőkre. 

 

15. § 

A szennyvízkezeléssel kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

a) növényvédő szert, műtrágyát nem zárt, szivárgásmentes tárolóban tárol, 

b) a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet vezet, 

c) az ingatlan tulajdonosa (használója), amennyiben a település belterületén a 

szennyvízelvezetésre nem köt rá. 

 

16. § 

A levegő tisztaságának védelmével kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

a) hulladékot nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben éget, 

                                                           
1
 Módosította a 11/2014. (IX. 19.) számú Önk. rendelet. 



b) mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot éget, kivéve, ha 

jogszabály másként rendelkezik, 

c) ipari eredetű vagy kommunális hulladékot éget, 

d) tarlót éget, 

e) erdőszéltől számított 200 méteren belül tüzet gyújt. 

 

 

17. § 

A zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

a) az üdülőhely határán belül robbanómotoros kerti gépet üzemeltet munkanapokon este 

20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon robbanómotoros kerti gépet 

üzemeltetni egész nap tilos, 

b) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben zajjal járó építési, bontási 

tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 között, 

vasárnap és munkaszüneti napon végez, 

c) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanon zöldterület-

fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00 óra 

között, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon végez, 

d) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart 

vagy a zajkibocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be, 

e) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz 

eleget, 

f) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez, 

g) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi. 

 

 

 

18. § 

A zöldterületek védelmével kapcsolatos magatartások 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  



a) a városban levő zöldterületeket nem rendeltetésüknek megfelelően használja,  

b) ott mások pihenését, nyugalmát zavaró magatartást tanúsít,  

c) leszedi az oda ültetett virágokat,  

d) elmozdítja a zöldterületen elhelyezett műtárgyakat, 

e) a közterületen elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászik, környezetükbe oda 

nem illő tárgyat helyez el, 

f) a parkokban, zöldterületeken nem a kijelölt utakon, sétányokon sétál, 

g) a város területén lévő vízcsobogókat, kutakat, medencéket rendeltetésellenes célokra - 

mosdásra, fogmosásra, fürdésre stb. – használja. 

 

19. § 

Állattartással kapcsolatos magatartások 

(1) Állatot tartani a házban lakók, illetve a szomszédos lakók nyugalmának indokolatlan 

zavarása, anyagi károkozása, testi épségét vagy egészséget nem veszélyeztető módon 

lehet. 

(2) Az állattartó köteles: 

a.) az állat oly módon tartására, hogy az más ingatlanára ne tudjon átjutni, 

b.) az állat által közterületen, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott 

szennyeződést haladéktalanul eltávolítani, 

c.) ebet közterületen, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán pórázon tartani, 

illetve vezetni, 

d.) harapós vagy támadó természetű ebet közterületen, lakóház közös használatú 

helyiségeiben és udvarán szájkosárral ellátni. 

(3) Tilos 

a.) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni, 

b.) állatot úgy tartani, hogy az a többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, 

lakások erkélyét, teraszát szennyezi, 

c.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okozni, 

d.) közterületen állatot etetni, 



e.) ebet táblával tiltott helyre, üzletbe, piac területére, élelmiszer raktárba, oktatási-, 

egészségügyi-, kulturális-, ügyfélforgalmat- lebonyolító közintézmény területére, 

óvodába, játszótérre bevinni, beengedni, illetve ott tartani. 

(4) 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. 

(5) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról 

és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok 

(legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról. 

(6) Az állattartó köteles gondoskodni zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, 

szivárgásmentes gyűjtéséről. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem 

vezethető. 

(7) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról –a környezet 

szennyezése nélkül- rendszeresen gondoskodni kell. 

(8) A tulajdonos köteles gondoskodni saját költségén az elhullott állatok tetemének 

elszállításáról, ártalmatlanná tételéről. 

(9) 2
 Az állattartó köteles az eb és macskatartás szabályairól szóló 3/2014. (II. 10.) számú 

önkormányzati rendelet által meghatározott szabályok betartására. 

 

20. §  

Utcai kéregetés 

Harkány Város közigazgatási területén tilos kolduló, kéregető tevékenységet folytatni. 

 

Záró rendelkezések 

22. § 

 

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő és azokat elmulasztó magatartások esetében 

kell alkalmazni. 

 

                                                           
2
 Beiktatta a 3/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet. 



A fenti rendelet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i 

képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 

 

       …………………….           ………………………. 

 Dr. Imri Sándor      Dr. Bíró Károly 

 polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetve: 2013. 09. 04. 

 

        Dr. Bíró Károly 

        címzetes főjegyző 
 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. szeptember 19. 

 

        Dr. Bíró Károly 

        címzetes főjegyző 
 

 

 


