
Egységes szerkezetben     a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelettel 

 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről 

 

Balatonfűzfő 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 (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Eljárási szabályok 

 

1. § 

 

(1)1 A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőivel szemben közigazgatási bírság 

vagy helyszíni bírság kiszabásának van helye. A közigazgatási bírság kiszabására 

átruházott hatáskörben a jegyző jogosult. 

(2)2 Az eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel 

szemben alkalmazható szankciók tekintetében a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései alkalmazandók. 

(3) 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) a mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, vagy 

c) a jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes 

állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg. 

(4) A közigazgatási bírság összegét úgy kell megállapítani, hogy igazodjék az elkövetett 

cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe 

venni, amennyiben azok a rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak. 

(5) A közigazgatási bírság kiszabásakor figyelembe kell venni a cselekmény elkövetésének 

időpontját megelőző két éven belül az elkövető közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás miatt történt felelősségre vonását. Enyhítő körülményként kell 

figyelembe venni az elkövetőnek a hatósági eljárás során a hatósággal való 

együttműködését. 

(6) 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. 

(7) Amennyiben a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására 

kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. A fiatalkorú 

meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell, a meghallgatást lehetőség szerint 

törvényes képviselője jelenlétében kell foganatosítani. 
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(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy 

elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. 

(9) A helyszíni bírsággal is sújtható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

esetében a helyszíni bírság kiszabására a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyintézője jogosult. 

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

kell megfizetni Balatonfűzfő Város Önkormányzata 12082001-00160532-00100002 

számú költségvetési elszámolási számlájára. 

(11) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető 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. 

 

 

2. Városi jelképek használatára vonatkozó szabályok megszegése 

 

2.§ 

 

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

a) Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfűzfő város 

jelképeiről és a Balatonfűzfő név használatáról szóló rendeletben foglalt engedély 

nélkül, engedélytől eltérően, vagy – a rendeletben meghatározottak kivételével – nem 

hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza 

forgalomba. 

b) Balatonfűzfő város nevét, annak ragozott, toldalékos formáját elnevezésében vagy 

bármely általa előállított, forgalmazott termék megnevezésében Balatonfűzfő Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfűzfő város jelképeiről és a 

Balatonfűzfő név használatáról szóló rendeletben meghatározott kivétellel engedély 

nélkül veszi fel vagy használja. 

 

 

3. Közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése 

 

3.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ le az, aki  

a) Közterületet - Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének közterület-

használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott - 

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, vagy az engedélytől eltérő 

mértékben használja.  

b) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, továbbá közúti forgalomban részt vevő 

3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet, valamint üzemképtelen gépjárművet, 

pótkocsit és utánfutót közterületen - Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-

testületének közterület-használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározottak szerint - tárol. 



c) A köz- és intézményterületekre kihelyezett, az utcák, terek, parkolók, sétányok 

kulturáltságát szolgáló nyitott hulladékgyűjtőkbe háztartási szemetet, ipari hulladékot, 

törmeléket helyez el. 

d) Balatonfűzfő város Önkormányzata Képviselő-testületének közterület-használat helyi 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott engedély nélkül 

valósította meg a közterület bontását – az engedély nélkül megvalósítható bontás 

eseteit kivéve –, a közterület helyreállítására vonatkozó kötelezettségét nem 

teljesítette. 

 

4. Környezetvédelemre vonatkozó szabályok megszegése 

 

4.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg aki  

a) Nem tesz eleget az ingatlana tisztántartására, megművelésére, rendben tartására 

vonatkozó - Balatonfűzfő város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak 

szerinti – kötelezettségének. 

b) Az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, amennyiben a 

járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, 

csúszásmentesítéséről nem gondoskodik. 

c) A járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árok, folyóka és az ezeken lévő 

műtárgyak (átereszek, víznyelő rácsok) folyamatos tisztán tartásáról nem 

gondoskodik. 

d) A járdáról letakarított havat Balatonfűzfő város Önkormányzata Képviselő-

testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint úgy helyezi el, hogy az a gyalogos, vagy közúti forgalmat 

zavarja. 

e) Az avar és kerti hulladék égetését nem a Balatonfűzfő város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározottak szerint az arra kijelölt időszakban és módon, 

egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítményes 

50 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és 

vallási rendeltetésű ingatlanok 50 méteres körzetében az egyházi szertartások, 

rendezvények ideje alatt végzi. 

f) Az ingatlanon keletkezett települési hulladékot nem Balatonfűzfő Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendeletében meghatározott űrtartalmú edényben gyűjti, tárolja. 

g) Az ingatlanon keletkezett települési hulladékot – a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés szerint – heti rendszerességgel a közszolgáltatónak nem 

adja át. 

h) Nem megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, 

testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 

zavarja. 

i) A települési hulladékot úgy helyezi ki, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat 

akadályozza, baleset vagy károkozás veszélyét idézi elő. 

 

 



5. Zajártalom elleni védekezésre vonatkozó szabályok megszegése 

 

5. §  

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 

a) Balatonfűzfő belterületének határán belül hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, 

vasárnap és ünnepnapokon egész nap, továbbá június 01. és augusztus 31. között, 

minden nap 12.00 és 15.00 óra közötti csendes-pihenő időszakban olyan 

tevékenységet végez, készüléket vagy berendezést üzemeltetet, amely kellemetlen, 

zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, úgy mint az 

építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást), a motoros és 

elektromos gépek használata, hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló, 

szabadtérben üzemeltetett mozgó vagy fix telepítésű hangsugárzó berendezés 

használata. 

b) Figyelemfelkeltő hangjelzést alkalmaz mozgóbolton  

ba) vasárnap és ünnepnapokon,  

bb) június 01. és augusztus 31. között este 19.00 órától reggel 10.00 óráig, 

valamint 12.00 óra és 15.00 óra között, 

bc) egyéb esetben este 19.00 órától reggel 10.00 óráig. 

 

 

6. Temető használatára, temetkezés rendjének megszegésére vonatkozó szabályok 

megszegése 

 

6.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 

a) A temető útjain gépjárművel közlekedik, kivéve: 

aa) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, vagy 

ab) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet, vagy 

ac) a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet. 

b) Vakvezető kutya kivételével a temetőkbe állatot bevisz. 

c) Temetőkben munkát – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – az 

üzemeltetőnek nem jelenti be. 

 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

Balatonfűzfő, 2016. augusztus 23. 

 

 

 

Marton Béla        Dr. Takács László 

polgármester         jegyző 



 

 

Kihirdetve:  

 

Balatonfűzfő, 2016. augusztus 31. 

 

 

Dr. Takács László  

jegyző 


