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18. sz. előterjesztés 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

 

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. Közigazgatási szankciók 

2. § 

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

ügyféllel szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben 

meghatározott szankciók alkalmazhatók. 

(2) A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint. 

(3) Ismétlődő vagy folyamatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése 

esetén a közigazgatási bírság ismételten is kiszabható. 

3. Hatásköri rendelkezés és eljárási szabályok 

3. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatására és 

az e rendelet szerinti szankciók alkalmazására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 

jegyző jogosult. 
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(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 szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. 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 10403947-39411321-72030000 számú bírság beszedési számlájára kell megfizetni a 

határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül. 

4. Értelmező rendelkezések 

4. § 

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások azok, 

amelyeket e rendelet annak minősít. 

(2) E rendelet alkalmazásában a 7. § szerinti tárolás: a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 

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

II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások  

5. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 

5. § 

Aki a város jelképeit engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon 

használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

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

házszámtáblát nem a közterületről jól láthatóan helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartást követ el. 

7. Közterület használattal kapcsolatos magatartások 

7. § 

Aki a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, továbbá közúti forgalomban résztvevő 3500 kg 

össztömeget meghaladó gépjárművet, járművet, mezőgazdasági eszközt, pótkocsit, lakókocsit, 

utánfutót - kivéve az autómentő és annak utánfutója - közterületen tárol, közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

8. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

8. § 

(1) Az az ingatlanhasználó, aki ingatlanát a fű 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen 

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

(2) 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. 

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

követ el. 

9. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos magatartások 

9. § 

(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. 

10. Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos magatartások 

10. § 

(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 körbezárt területen 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 
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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. 

11. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások 

11. § 

(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. 

12. § 

Aki a köztemető területéről a rendelkezése alatt álló temetési helyről sírkövet, síremléket, fejfát a 

temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el. 

13. § 

(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 köztemető üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül 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. 

12. Fás szárú növényekkel kapcsolatos magatartások 

14. § 

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. 

III. Fejezet 

13. Záró rendelkezések 

15. § 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

16. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

17. § 

Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2020. (I. 24.) önkormányzati 

rendelet.
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

 …/. (.) önkormányzati rendeletéhez 

  

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzetre tekintettel utolsó alkalommal a 

2020. decemberében módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2020.(I. 24.) 

önkormányzati rendeletet elsősorban azért, mert többszöri halasztás után 2021. január 1-jével 

hatályba lépett a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény. 

  

A Somogy Megyei Kormányhivatal általában a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletekkel és a Marcali önkormányzati rendelettel kapcsolatban is szakmai 

segítségnyújtást adott a rendeletek felülvizsgálatához. 

Az önkormányzati rendeletek bizonyos rendelkezéseivel kapcsolatban a Társaság a 

Szabadságjogokért (TASZ) emberi jogi jogvédő civil szervezet írásos beadvánnyal fordult a 

Kormányhivatalhoz. 

A Kormányhivatal törvényességi szempontból áttekintette a beadványban foglaltakat, és az általa 

vitatott jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás kéréssel fordult a Miniszterelnökség Területi 

Közigazgatásért Felelős Államtitkárságához. 

Mindezeket figyelembevéve készült el a fent említett szakmai segítségnyújtás, melynek 

megállapításai alapján egyes rendelkezések átfogalmazása, mások hatályon kívül helyezése vált 

szükségessé. 

Az egyik fontos szabály, amit az önkormányzati rendelet alkotáskor be kell tartani, hogy olyan 

rendelkezések, amelyeket magasabb szintű jogszabályokban már szabályozásra kerültek, 

önkormányzati rendeletben nem állapíthatók meg. 

E szabályokba ütköző egyes tényállásokat a szabálysértésekről, vagy a büntető törvénykönyvről 

szóló, vagy más törvény már szabályoz. 

Az önkormányzati rendeletalkotásban tetten érhető az a szándék, hogy a szabályozás teljeskörűségre 

törekszik, és aprólékosabb megfogalmazású azzal a céllal, hogy a helyi állampolgár számára 

áttekinthetőbb és követhetőbb legyen a számára előírt betartandó szabály, mert nem feltétlenül fog 

(vagy tud) utána keresni a vonatkozó magasabb szintű jogszabálynak. 

Az önkormányzati jogalkotónak eme szándék, mégoly érthető törekvés ellenére is a hatályos 

magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia, azaz a Kormányhivatal szakmai 

segítségnyújtásának megfelelően módosítania szükséges a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

szóló önkormányzati rendeletet. 

  

Tekintettel arra, hogy a Rendelet elég sok módosítást tartalmazna, a jobb követhetőség és 

alkalmazhatóság érdekében célszerűbb a szabályozást új önkormányzati rendelet megalkotásával 

elvégezni a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett. 

  

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni azzal, hogy rendelkezéseit a 

hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

  

Marcali, 2022. február 7.  

  

                                                                                               Bödőné dr. Molnár Irén 

                                                                                                   címzetes főjegyző 


