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ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

 
Marcali 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, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Marcali Város közigazgatási területén a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.  

 

(2) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. 

 

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

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a 

tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 

alkalmazását rendeli el. 

 

2. A közigazgatási bírság  

 

2. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés 

jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Ismétlődő vagy folyamatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

elkövetése esetén a közigazgatási bírság ismételten is kiszabható. 
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3. Hatásköri rendelkezés és eljárási szabályok 

 

3. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban 

közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző 

jogosult. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

(3) A mennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése gépjárművel 

történik és a szabályszegő személye a helyszínen nem válik ismertté, az eljárást a gépjármű 

nyilvántartásba bejegyzett üzembentartójával, jogszerű üzemeltetőjével, ezek hiányában a 

gépjármű tulajdonosával szemben kell lefolytatni. 

 

(4) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni. 

 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott 

eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a 

közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 

eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók 

az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot készpénz-átutalási megbízással vagy banki utalással Marcali Város 

Önkormányzat 10403947-39411321-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell 

megfizetni a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül. 

 

4. Értelmező rendelkezések 

 

4. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályai azok, amelyeket e 

rendelet annak minősít. 

(2) E rendelet alkalmazásában:  

1. közterület: a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló  

36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 
terület; 

2. a 8. § (4) bekezdés szerinti tárolás: a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 

szóló 36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdésében 
meghatározott időtartam; 

3. üzemképtelen jármű: a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló  

36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében meghatározott 
jármű; 
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4. tisztántartás: a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek 

és a zöldfelületek védelméről szóló 35/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § 5. 

pontjában meghatározott tevékenység; 

5. ingatlanhasználó: a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a 

zöldterületek és a zöldfelületek védelméről szóló 35/2019. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet 3. § 3. pontjában meghatározott személy. 

 

II. Fejezet 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 

5. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 

 

5. § 

 

(1) Aki a város jelképeit (címer, zászló, városnév) engedély nélkül vagy a használatra 

vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

6. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

6. § 

 

(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (a továbbiakban: 

tulajdonos), aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon az utcanév-tábla 

elhelyezését nem engedi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy 

a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, kerítésén, annak a bejárat felőli részén 

helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, 

szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

7. Állattartással kapcsolatos  magatartások 
 

7. § 

 

(1) Aki az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével folytat 

állattartási tevékenységet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
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(2) Aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények 

létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el.  

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 

százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

8. Közterület használattal kapcsolatos magatartások 

 

8. § 

 

(1) Aki a közterületek rendeltetéstól eltérő használatáról szóló 36/2019. (XII. 20.) 

önkormányzati rendeletben rögzítettek ellenére az ott meghatározott tevékenységet folytatja, 

vagy a közterületet közterület-használati engedély hiányában vagy attól eltérő módon, illetve 

azt meghaladó mértékben használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el. 

 

(2) Aki az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot és egyéb 

szennyező anyagot naponta nem távolítja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

 

(3) Aki a közterület-használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az 

eredetivel megegyező állapotban adja vissza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

 

(4) Aki a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, továbbá közúti forgalomban résztvevő 

3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet, járművet (mezőgazdasági munkagép, vontató), 

mezőgazdasági eszközt (eke, borona, tárcsa, stb.), pótkocsit, lakókocsit, utánfutót (kivéve 

autómentő és annak utánfutója) közterületen tárol, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

 

(5) Aki forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező 

vagy üzemképtelen járművet közterületen kizárólag az erre vonatkozó kérelemre kiadott 

közterülethasználati engedély nélkül tárol, vagy a közterülethasználati engedélyben 

meghatározott határidő leteltéig a járművet a közterületről nem távolítja el, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(6) Aki a játszótéren vagy parkban elhelyezett játszó vagy sporteszközt nem rendeltetésszerű 

módon használja, a korhatári előírásokat nem tartja be vagy mások testi épségét veszélyezteti, 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 

kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
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9. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

9. § 

 

(1) Az az ingatlanhasználó, aki ingatlana folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az 

ingatlanon növő fű folyamatos kaszálásáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(2) Az az ingatlanhasználó, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező járdaszakasz, járda 

hiányában egy méter széles területsáv, valamint, ha a járda mellett zöldsáv is van, úgy az 

úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek 

műtárgyai, valamint kérelmére engedélyezett és általa megvalósított zárt csapadékvíz elvezető 

tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(3) Az az utcai árus aki a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét nem tatja tisztán, az 

árusításból keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és nem távolítja el, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(4) Az az egyedi garázs, sorgarázs tulajdonos, illetve használó, aki az építmény körüli 5 m-es 

területsávhoz - tekintet nélkül az útszegély helyzetére - nem tartja tisztán, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(5) Az az ingatlanhasználó, aki az épülete homlokzata és a kerítése rendszeres letakarításáról, 

az épülete faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett 

falragaszok, festések folyamatos eltávolításáról, az ingatlana rovar- és rágcsáló mentesítéséről 

nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(6) Aki az ingatlanáról a járdára, vagy a járda és az úttest fölé benyúló ágakat, bokrokat 

megfelelően nem nyesi le, és nem szállítja el, és ezzel a közlekedést akadályozza, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(7) Aki a város közterületein galambot etet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

 

(8) Az (1)-(7) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható 

 

10. § 

 

(1) Aki a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és a 

zöldfelületek védelméről szóló 35/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet közterületek 

tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezései körében  

a) a csapadékvíz-elvezető árokrendszer, valamint a településen lévő vízfolyások 

beszennyezésével, eldugulás vagy rongálódás okozásával kapcsolatos tilalmakat 

megszegi, 

b) a közterületek burkolatát, közterületi berendezést, forgalomszabályzó berendezést, 

annak jelzéseit, köztéri szobrot, az ingatlanok falát és kerítését beszennyezi, 

megrongálja,  
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c) a házi- és kedvtelelésből tartott állat által okozott szennyezés eltakarításáról nem 

gondoskodik, 

d) az ingatlan melletti közterületi járda rendszeresen tisztítása során a járdán lévő 

hulladékot a járdát szegélyező zöldsávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak 

műtárgyaiba, valamint az úttestre sepri, 

e) az állati tetemet és olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környezetet 

szennyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, vagy az élősdiek számára táptalajt 

nyújthat közterületen vagy magánterületen helyez el, illetve a magánterületen talált 

elhullott állati tetem elszállításáról és ártalmatlanná tételéről nem gondoskodik, 

f) anyag szállítás alkalmával a kötnyezetet a szállítmány fel- vagy lerakási helyén vagy a 

szállítási útvonalon bennyezi, és a szennyeződést nem takarítja fel 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható 

 

10. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos magatartások 
 

11. § 

 

(1) Az az ingatlanhasználó, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált 

járda, burkolt terület napi rendszerességű síkosság-mentesítéséről, valamint a hó 

eltakarításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el.  

 

(2) Aki az ingatlana előtti járdaszakasz síkosságmentesítésére bomló, szerves anyagot, 

szennyező vagy burkolatra káros anyagot használ, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el.  

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 

százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

11. A zöldterületek és a zöldfelületek használatával és védelmével kapcsolatos 

magatartások 

 

12. § 

 

(1) Aki a településen lévő zöldterületeket nem a rendeltetésüknek megfelelően használja, 

azokat beszennyezi, a környékükön szemetet szór el, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

 

(2) Aki a gondozott zöldterülen vagy nem arra kijelölt burkolaton gépjárművel, kerékpárral 

közlekedik, parkol, arra ráhajt, - kivéve a parkfenntartási munkákhoz szükséges munkagépek 

esetében, a munkavégzés idejére - azt bármi módon károsítja, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el. 
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(3) Aki a zöldterületeken a virágokat jogosulatlan leszedi, gyűjti, a fákat, virágokat és egyéb 

növényeket károsítja, a felszerelési tárgyakat rongálja, a műtárgyakat elmozdítaja, 

megrongálja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(4) Aki közterületen fát engedély nélkül kivág, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el. 

 

(5) Aki a gyeptakaróval részben, vagy egészben borított árkok gyep-felületét, más közterületet 

- ideértve az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjedő közterületet is - gyomirtóval 

kezeli, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(6) Aki a zöldterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászik, azokat 

megrongálja, beszennyezni, az emlékművek, szobrok, környezetébe nem illő tárgyakat helyez 

el, a csobogókat, díszkutakat rendeltetéstől eltérő tevékenységre (mosdás, fürdés, fogmosás, 

stb.) használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

12. Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos magatartások 

 

13. § 

 

(1) Aki közterületen, valamint a Petőfi utca páros oldala, a Sport utca mindkét oldala, a 

Kossuth utca páratlan oldala az 1-39. házszámig, a Marczali Henrik utca minkét oldala, a 

Berzsenyi utca páratlan oldala az 1-5. házszámig, a Széchenyi utca páratlan oldala az 1-25. 

házszámig körbezárt területen, a Széchenyi utca páros oldala a 2-34. házszámig, a Szigetvári 

utca 1. házszám, a Dózsa utca páratlan oldala és a Hősök tere által közbezárt terüketen avart 

és kerti  hulladékot éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(2) Aki a családi házas ingatlanokon avart és kerti hulladékot a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet  

39. § (2) bekezdésében engedélyezett időszakon túl, az engedélyezett időtartamtól eltérően 

éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(3) Aki a tűzrakóhely és a védendő tűzszakasz között a települési hulladékkal kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 39. § (3) 

bekezdésében előírt védőtávolságot nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
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13. Környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

14. § 

 

(1) Aki gépjárművel, kerékpárral a közhasználatú zöldterületre, sétányra, térre, játszótérre 

ráhajt vagy azon parkol, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(2) Aki közterületen járművet javít, fest, olajat cserél, vagy gépjármű alsómosást, illetve 

felsőmosást a környezetre káros mosószerrel végez, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 

kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

14. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások 

 

15. § 

 

(1) Aki a köztemetőben síremlék, sírjel felállítása, a felállított síremlék lebontása, áthelyezése 

előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(2) Aki az építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez szükséges építőanyagot a köztemetőbe 

az üzemeltető engedélye nélkül szállít be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el.  

 

(3) Az építtető, aki az építési, bontási tevékenység befejezését követő 3 napon belül az 

építéssel, bontással járó törmeléket és hulladékot nem szállítja el, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén 

kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

16. § 

 

(1) Aki a köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt 

előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el.  

 

(2) Aki vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítást és munkát végez, 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(3) Aki a köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek 

megfelelő magatartást tanúsít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el.  
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(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

17. § 

 

(1) Aki a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező 

hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(2) Aki a sírokat kerítéssel határolja körül, vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot létesít, 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(3) Aki a köztemető területére - a vakvezető és segítő ebek, szolgálati ebek kivételével - 

kutyát visz be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

15. Vásári és piaci szabályokkal kapcsolatos magatartások 

 

18. § 

(1) Aki a vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1995.(IX. 21.) önkormányzati rendeletben 

foglalt szabályokat nem tartja be, illetve a tilalmakat megszegi, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

16. A helyi értékek védelmével kapcsolatos magatartások 

 

19. § 

 

(1) Aki a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 24/2013. (XI. 21.) 

önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
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17. Fás szárú növényekkel kapcsolatos magatartások 

 

20. § 

 

(1) Aki a növények telepítése során a telken belül a fák és cserjék telek határától való, a 

Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott telepítési távolságot nem tartja be, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

18. Önkormányzati tulajdonú bérlakások házirendjével kapcsolatos magatartások 

 

21. § 

 

(1) Az az ingatlanhasználó, aki az önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó házirendben 

meghatározott magatartási szabályokat megszegi, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

III. Fejezet 

 

19. Záró rendelkezések 

 

22. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

23. § 

 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

 

24. § 

 

Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 16/2014. (VII. 25.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 


