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a kiiziiss6gi egyiitt6l6s alapvetS szabilyait s6rt6 magatartdsokr6l

SzSc Kozs6g 0nkormdnyzat6nak PolgSrmestere a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6rSl sz616 4O/2O20. (111.11.)

Korm.rendelettel elrendelt vesz6lyhelyzetben a katasztr6fav6delem161 6s a hozz5 kapcsol6d6 egyes torv6nyek
m6dosit6s616lszolo20!!.6vi CXXV|ll. torv6ny46.5 (4)bekezd6s6ben, a Magyarorszdg helyionkormdnyzatai16lsz616
201,1,.6vi CLXXXIX. torv6ny 143. 5 (4) bekezd6s d) pontjdban kapott felhatalmazds alapjdn, az Alaptorv6ny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben, valamint a Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatai16l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 8. 5 (2)

bekezd6sdben meghat6rozott feladatkor6ben eljdrva a kovetkez6ket rendeli el:

1. Alta16nos rendelkez6sek

1.9

(1) A kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabSlyait s6rt6 az a szabSlys6rt6snek vagy b(ncselekm6nynek nem min5sril6
magatart6s, amelyet e rendelet a kozoss6gi egyritt6lds alapvet6 szabiilyai megs6rt6s6nek min6sit.

(2) Nem 5llapithat6 meg kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabiilyait s6rt6 magatartds, ha a tev6kenys6g vagy mulaszt6s
szabSlys6rt6st, b(ncselekm6'nyt val6sit meg, dgyszint6n, ha a tevdkenys6gre vagy mulaszt6sra tcirv6ny vagy
korm6nyrendelet kozigazgatdsi birsdg alkalmazdsdt rendeli el.

(3) A kozciss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabdlyainak megs6rt6s6vel kapcsolatos eljdrds lefolytatdsiira az Sltaldnos
kozigazgat6si rendtartSs16l sz6l6 tcirv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni. Az eljdr5s lefolytat5sa a jegyz6
hatdskor6be tartozik.

(4) A kozoss6gi egyritt6l6s alapvet6 szabiilyait s6rt6 magatart6s miatti elj6r6s hivatalb6l, a hat6s6g 6szlel6se vagy
lakossdgi bejelent6sre indulhat.

(5) A (4) bekezd6s szerinti kozigazgatdsi hat6siigi eljiirSs
a) a kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabSlyait s6rt6 cselekm6ny elkovet6s6t6l, a hat6sSg

tudom5sdra jutds5t6l,

b) mulaszt5ssal tort6n6 megval6sitds eset6n a teljesit6sre nyitva 5ll6 hatdrid6 lejiirt5t6l,
c)jogellenes 5llapot fenntartds6val tcirt6n6 megval6sitds eset6n a kozossdgi egytltt6l6s

alapvet6 szabSly6t s6rt6 Sllapot fennSll6sa alatt vagy annak megszrintet6s6t6l sz6mitott 30 napon beltjl
indithat6.

2.5

(1) Aki az e rendeletben meghatdrozott m6don a kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szab6lyait megs6rti, term6szetes
szem6ly eset6ben otezer forintt6l kett6szdzezer forintig, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szervezet eset6ben pedig otezer forintt6l k6tmilli6 forintig terjed6 kozigazgatdsi birsiiggal sdjthat6. A

kcizigazgatiisi birsdg kiszabdsdra jegyz6 jogosult.

(2) A kiszabdsra kerij16 k6zigazgatiisi birsdg m6rt6k6nek meg6llapit6sdn6l figyelembe kell venni a kozoss6gi egyritt6l6s
alapvet6 szabSlyait s6rt6 magatart6s sflydt 6s a felr6hat6sdg m6rt6k6t.

(3) A kozoss6gi egytittdl6s alapvet6 szabSlyait s6rt6 magatart6sok elkcjvet6se miatt kiszabott kozigazgatilsi birsiigot a

birsdg kiszabdsd16l rendelkez6 dont6s v6grehajthat6vS v6liisdt kovet6 15 napon behil dtutal6si postautalv6nyon
vagy banki utaldssal Sz5c Kozs6g 0nkormdnyzata 11748038-15733933 sz6mri kolts6gvet6si elszdmolSsi szdml6j5ra
kell befizetni.



( ) P6nzbirsdg kiszabdsa helyett figyelmeztet6s alkalmazhat6, amennyiben a magatartds az elk6vet6s kortilm6nyeire
tekintettel csek6ly s(lyd, 6s a tiltott, kiriv6an kcizoss6gellenes magatartds elkovet6je szem6lyi kortilm6nyeire is

figyelemmel ettSl az int6zked6st6l kell6 visszatart6 er6 vdrhat6.

(5).A t4) bekezd6sben foglaltak nem alkalmazhat6ak azzal szemben, aki a kozoss6gi egyritt6l6s alapvet6 szabiilyait egy

6ven belril ism6telten megszegi.

(6) A kozigazgatilsi hat6sdgi eljdrds megindit6sa, figyelmeztet6s alkalmazdsa, kcizigazgat6si birs5g kiszabdsa, a bfrsdg
megfizet6se a kozoss6gi egyi.itt6l6s alapvet6 szab6lyait s6rt6t nem mentesiti a jogs6rt6s miatti, k[ilon
jogszabSlyban, egyedi hat6s5gi hatdrozatban el5irt kotelezetts6gei teljesit6se al6l.

2. Kiizs6gi jelk6pek haszndlat6val iisszefi.i 996 magatart6sok

3.S

Megs6rtia kozoss6giegylitt6l6s alapvet6 szab6lyait, akia kozs6g jelk6peit, zirszlajift vagy Sz6c kozs6g nev6t
a) enged6ly n6lkril felhaszn5lja,
b) annak haszndlatdra vonatkoz6 enged6lyben el6irt felt6teleket megszegi
c) a kozs6g k6zoss6g6t s6rt6 m6don hasznSlja.

3. Hdzsz6m 6s utcan6vtSbla elhelyez6s6vel kapcsolatos magatartdsok

4.S

Megs6rti a kozciss6gi egyiitt6l6s alapvet5 szabSlyait, aki

a) az utcan6vt6bla kihelyez6s6l 6s az azzal jdrd munk5latokat akadSlyozza,
b) a kihelyezett kozterr.ileti n6vtdblSt megrong6lja, szoveg6t megvSltoztatja vagy olvashatatlannd teszi, a kezel6

hozzdjSrul6sa n6lkril azt elt6volitja,
c) h6zsz6mt6bla kihelyez6s6t, p6tl5s6t az erre vonatkoz6 felsz6litds k6zhezv6tel6t6l szdmitott 30 napon beltil

nem teszi meg.

4. Allattartiis

s.g

(1) Megs6rti a kozoss6gi egyritt6l6s alapvet6 szab6lyait az az 6llattart6, aki
a) nem biztositja az iillat oly m6don tort6n6 tartds6t, hogy az a kornyez6 ingatlanokra, illetve a kozterijletre

Stjutni ne tudjon,
b) ebet p6r5z n6lkril a kozteri..ileten s6t5ltat,
c) nem biztositja ingatlandn az Sllattart6si szabSlyok ellen6rz6s6nek lehet6s6g6t,
d) az eb 5ltal a kozteriileten okozott szennyez6d6s azonnali elt6volitds616l nem gondoskodik,
e) ebet bekeritetlen ingatlanon szabadon tart.

(2) Megs6rti a krizoss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szab5lyait, aki kuty6t - a vakvezet6, mozgdskorlStozottakat segit6,
rend6rs6gi 6s jelz6kuty6k kiv6tel6vel - tiltott helyre bevezet.

6.9

Megs6rti a kozriss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabSlyait az az dllattart6, aki nem gondoskodik a gazdas5gi udvar tiszt6n
tartdsd16l, a rovarok, rdgcsSl6k irt6s616l.



5. Ktizteriiletek hasznSlata

7.9

(1-)'Megs6rti a kozoss6gi egyrittdl6s alapvet6 szabdlyait, aki kozterrileten kdbit6szernek nem min6si.i16 tudatm6dosit6
szer hatdsa alatt b6dult dllapotban tart6zkodik, a foldcin fekszik, tovdbbd aki kdzteriileten kdbit6szernek nem
min6sii16 tudatm6dosit6 szert haszndl.

(2) Megs6rti a kozoss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabdlyait, aki az utcab(torokat, tovdbbd buszmegdll6t nem
rendeltet6sriknek megfelel6en hasznSlja.

6. A kiizteri,iletek tisztdntartds6val tisszefii996 magatart6sok

8.9

(1) Megs6rti a kozoss6gi egytltt6l6s alapvet6 szab5lyait az az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan b6rl6je, aki nem
gondoskodik
a) az ingatlana el6tti jdrdaszakasz, jdrda hiSnydban egy m6ter sz6les terillets5v, valamint, ha a jdrda mellett

zoldsdv is van, az dttestig terjed6 teljes terrilet - kiv6ve a rendszeres parkfenntartdsba bevont tenileteket -
gondozilsS16l, tiszt6ntart6s616l, a csapad6kviz zavartalan lefolyiisiit akaddlyoz6 anyagok 6s mds hullad6k
eltdvolitds616l, a pollen allergiSt okoz6 nov6nyek gyommentesit6s616l,

b) az ingatlana el6tti jiirdaszakasz h6-eltakarit5s616l, sikoss69-mentesit6s616l,
c) az ingatlan6ra kerLilt illeg5lis falragaszok, a kozizl6st s6rt6, vagy telepijl6sk6pet ront6 fest6sek eltdvolitdsii16l

amennyiben az azokat elhelyez6 vagy akinek az 6rdek6ben az elhelyez6s tort6nt, nem ismert,
d) munkav6gz6se sordn, vagy egy6b tev6kenysdge kovetkezt6ben a kozterr.iletre kertilt szennyez6d6st -

ismeretlen szab6lyszeg6 eset6ben az, akinek az 6rdek6ben a munkav6gz6s vagy egy6b tev6kenys6g az

6rdek6ben dllt - haladdktalanul nem t6volitja el,

e) koztertileten koztertjlet-haszn5lati hozz6j6rul6s n6lkiil rekl6manyagot, sz6r6lapot terjeszt, vagy szolg6ltat5st
nyfjt, kin5l.

(2) Megs6rti a kozoss6gi egytltt6l6s alapvet6 szab6lyait az a szem6ly, aki a lomtalanitdsra meghirdetett id6pontban a
hdztart6s6ban feleslegess6 v6lt hullad6kot a kozszo196ltat6 Sltal ingyenesen elszdllitand6 mennyis6gn6l nagyon
mennyis6gben helyez el kozterr.ileten 6s a kozszolgdltat6 6ltal el nem szSllitott mennyisdg kcizterriletr6l va16

eltiivolitdsSr6l nem gondoskodik, illetve koztertileten, a szelektiv hullad6kgyfijt6 szigetn6l nem az el6irt k6k
zsdkban 6s nem szelektiv hullad6kot helvez el a kuka mellett.

7. A helyi ktirnyezet v6delme

s.s

(1) Megs6rti a kcizoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabdlyait, aki a kcirnyezetv6delemr6l szolo 12/2005. (X.01.)

onkorm6nyzati rendelet alapjdn
a) a kerti hullad6kok nyilt t6ri 6get6s6t nem a rendeletben foglaltak szerint v6gzi,
b) a h6ztartdsi tev6kenys6ggel okozott l6gszennyez6sre vonatkoz6 szab6lyokat megszegi,

c) a mag6nszem6lyek hSztartdsi ig6nyeit kiel6git6, zajjal jAro tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6 szabSlyokat
megszegi.

d) a pork6pz6 6s bfizos anyagok kezel6s6re vonatkoz6 szabSlyokat megszegi,
e) a zaj- 6s rezg6sv6delemre vonatkoz6 szabSlyokat megszegi.

(2) Megs6rti a kcizciss6gi egytitt6l6s alapvet6 szab5lyait, aki a jStsz6teret meg nem engedett m6don vagy nem j6t6k
c6ljdra hasznSlja, illetve akijdtsz6t6rre dllatot bevisz vagy beenged.

(3) Megs6rti a kcizoss6gi egytitt6l6s alapvet5 szabSlyait, aki



a) a zoldterrileten l6v5 nov6nyzetet (fiik, cserj6k, virdgok, gyep) 6s a zoldfelriletek egy6b elemeit, tartoz6kait,
fel szerel 6si td rgya it el pu sztitj a, k6 rositja,

b) gyepfehiletre, parkositott terliletre g6pj6rm(vel, m6s j6rm(vel - ide nem 6rtve a zoldfeltiletek karbantartdsdt -
behajt, be5ll,

c) az {ttestt6l szintktilonbs6ggel, vagy m6s ldthat6 m6don elhatdrolt, az Uttest 6s a j6rda kozotti szilSrd burkolattal el

nem ldtott terriletet g6pjdrmfivel megSll6s vagy v6rakoz6s c6ljdb6l - azt kifejezetten megenged6 kozdti jelz6s

hi6ny6ban - ig6nybe vesz.

(4) Megs6rti a kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabdlyait, aki nem gondoskodik ingatlana udvar6nak tisztdntartSsd16l,
gyommentesit6s6r6l.

8. Temet6k rendj6nek megs6rt6se

10. s

Megs6rti a kcizoss6gi egyritt6l6s alapvet6 szabdlyait, aki

a) enged6ly n6lk0l, temet5k6nt ki nem jelolt terilleten halottat eltemet;
b) a temet6ben a temet6si hely gazddlkodiis szab6lyait megszegi;
c) olyan magatartSst tandsit, amely a szertart6sok rendj6t, a temet6l6togat6 kcjzons6g kegyeleti 6rz6seit s6rti, a

kegyeleti jog gyakorl6sdt akaddlyozza vagy gdtolja;
d) a temet6be - a vakvezet6 kutya kiv6tel6vel - dllatot visz be;
e) a sirt, sireml6ket vagy a temet6ben l6v5 egy6b tSrgyat, illetve nov6nyzetet megrongdlja, beszennyezi,

tovdbb6 a sirok diszit6s6re szolgS16 tdrgyakat jogtalanul eltdvolitja, vagy nem a sfrhelyhez tartoz6 tdrgyat
helyez el;

f) a sireml6k fel6llitdsakor, fel(jitdsakor keletkezett sfrk6maradvdnyok elszSllitdsdra vonatkoz6 felhlv6snak nem

tesz eleget;

C) a sireml6ket nem a rendeletben el6irt szabSlyok betartds5val 6pitteti meg;

h) a kozvetlen vesz6lyt okozd sireml6k, sirjel karbantartdsd16l, helyreiillitilsd16l a felhivds ellen6re sem

int6zkedik;
i) a temet6s id6pontjdt a Sz6c Kozs6g Onkormdnyzatndl nem jelenti be.

9. Kereskedelmi tev6kenys6ggel kapcsolatos szabSlyok megs6rt6se

11. 5

Megs6rti a kozoss6gi egyritt6l6s alapvet6 szab6lyait, aki az tizlet nyitvatart6si idej6r6l, az abban bekovetkezett
vdltozdsokr6l a kereskedelmi hat6sdgot, valamint a v6s6116kat nem tdj6koztatja.

10. Telepiil6si szil6rd 6s foly6kony hullad6kkal iisszefiigg6 magatart6sok

12. $

(1) Megs6rti a kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szab6lyait, aki

a) a kotelez6 telepi.il6si szildrd 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kozszolgdltat6st nem veszi ig6nybe,

b) a szem6tgyfijt6 ed6nybe foly6kony, m6rgez5, kornyezetszennyez6, robban6 anyagot vagy egy6b olyan

anyagot helyez el, amely vesz6lyezteti az elsz6llitdssal foglalkoz6k vagy mdsok 6let6t, testi 6ps6g6t vagy

eg6szs696t,

c) nem gondoskodik a szem6tgy0jt6 ed6ny 6s kcirny6ke tiszt6ntartSs616l

d) a kornyezetv6delem16l szolo t2/20O5. (X.01.) onkormdnyzati rendeletnek a hullad6kokkal, vesz6lyes anyagok

kezel6s6vel kaocsolatos rendelkez6seit nem tartia be.



(2) Megs6rti a kozoss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabdlyait, aki szennyvizet, eldugul6s vagy rongiil6diis okozdsdra alkalmas

anyagot a csapad6kvfz lefoly6 utcai akndba, vagy a csapad6kelvezet6 Srokba ont, dgyszint6n az is, aki

csapad6kvizet szennyvizgy(jt6be vezet.

tt. Zdr6 rendelkez6sek

13. S

(1) E rendelet2020. mdjus 1-j6n l6p hat6lyba.
(2) Hat6fydt veszti Sz6c Kozs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testtilet6nek a kornyezetv6delemr6l szolo L2/20!5.

(X.01.) onkormdnyzati rendelete 14. $-a.
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