Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános szabályok
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályai azok, melyeket
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletben annak minősít.
(2) Nem alkalmazható e rendelet azon magatartásokra, amely magatartásokat magasabb
szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon
szankcionál.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mályinka Község Önkormányzatának közigazgatási területén megvalósuló, e
rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra.
(2)

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Mályinka Község Önkormányzata közigazgatási területén, az e
rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsító természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
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II. fejezet
Közösségi együttélés alapvető szabályai
Környezetvédelem
3.§
(1) Mályinka község közigazgatási területén
a.) a közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében az intézmények, üzletek, vendéglátó egységek,
elárusító helyek előtt a szemétgyűjtő elhelyezése és a terület tisztán tartása a tényleges használó, illetőleg
üzemeltető feladata.
b.) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
ba.) az ingatlana tisztán tartásáról, kötelessége, hogy az ingatlant megművelje, rendben
tartsa, gyomtól, gaztól megtisztítsa;
bb.) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, síkosság mentesítéséről, a járda
mellett növő gaz
kiirtásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről;
bc.)az ingatlan előtti szakaszra terjedően a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztán tartásáról, gazmentesítéséről, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosításáról;
bd.) járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó-karban és tisztán tartásáról.
(2) Mályinka község közigazgatási területén tilos:
a.)az összerakott hó elhelyezése:
aa.) a gyalogos közlekedési útvonalon
ab.)az útkereszteződésben, az úttorkolatban, útburkolati jelen
ac.)a kapubejárat elé, annak szélességében
ad.)a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű
megállóhelye és a járda között
ae.) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű
létesítményein,
b.)a gondozott zöldterületre, járdára járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi
módon károsítani,

c.)úttestet, járdát, egyéb közterületet, annak felszerelési és berendezési tárgyait bármiféle szeméttel,
szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,
d.)közterületre (közút, útpadka, járda, tér, közpark stb.) salakot, építési törmeléket, illetve hulladékot szállítani
és helyezni,
e.) a közterületen lévő berendezési tárgyakat, növényeket rongálni, csonkítani, leszakítani, rendeltetés
ellenesen használni,
f.) közterületen lévő fákat a jegyző engedélye nélkül gallyazni, csonkítani, kivágni,
g.) közterületen járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést
okoz,
h.)közterületen hirdetményt, plakátot nem az e célra rendszeresített helyen – hirdető táblán – elhelyezni, az
építményeket, kerítéseket, villanyoszlopokat, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és
közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
i.)a csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a
csapadékvíz-elvezető árokba, közcsatornába, víznyelő aknába szórni, beleönteni, beleseperni, bevezetni,
j.)a vezetékes vízellátásba bekötött, illetve házi vízellátással rendelkező ingatlanok szennyvizét a közcsatornán
kívül – műszaki akadály kivételével – más tározóba vezetni, engedni,
k.)a szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni úgy, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt jelentsen,
l.) a település belterületén kerti hulladékot, avart nem a kijelölt (hétfő) napon égetni,
m.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek
maradékait) tartalmazó hulladékot égetni
n.)települési szilárd hulladékot felhalmozni, megsemmisíteni, közterületre kihelyezni,
o.) települési szilárd hulladékot úgy gyűjteni, hogy az mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, az
ingatlan környezetét szennyezi, bűzhatást okoz, a közrendet és közbiztonságot zavarja.
Zajvédelem
4.§
Mályinka község közigazgatási területén tilos
a.) 45 dB-nél nagyobb zajterhelést okozó hangosító berendezést engedély nélkül üzemeltetni, élőzenét
engedély nélkül szolgáltatni,
b.) a hangosító berendezések működtetésére vonatkozó zajvédelmi előírásokat megszegni,
Közterületek és közterület jellegű területek használata
5.§
(1) A közterületet használó köteles az utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésszerűen
használni, folyamatosan gondoskodni a használatra átadott terület tisztításáról, a
keletkezett hulladékok összegyűjtéséről és eltávolításáról.
(2) Tilos
a.) közterületet közterület-használati engedélyhez kötött tevékenység végzése céljából érvényes engedély
nélkül elfoglalni,
b.) a közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével kereskedelmi
tevékenységet folytatni,
c.) a külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett termékeken kívül eső terméket
értékesíteni,
d.) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet végezni, erotikus termékeket
bemutatni, értékesíteni,
e.) közterületen építési törmeléket elhelyezni,
f.) vendéglátó egységek közterületen kialakított kerthelyiségei kivételével szeszesitalt forgalmazni,
g.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket, anyagokat elhelyezni.

Közterületi járműtárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület-igénybevétel
6.§
Tilos
a.) üzemképtelen, roncs vagy elhagyott járművet megállapodás nélkül közterületen tárolni,
b.) önkormányzati engedély nélkül közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjárművet közterületen tárolni,
c.)3,5 tonnát meghaladó össztömegű személyszállító, teher, különleges járművek és ezek
vontatványait elhelyezni.

A közterületen szeszes ital fogyasztása
7. §
Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani, kivéve érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó
egység, annak előkertje, kitelepülése területére nyitvatartási időben, továbbá engedéllyel szervezett és engedéllyel
rendelkező rendezvény területén a rendezvény ideje alatt.
Jogosulatlan kereskedés
és az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése
8. §
(1) Nem lehet a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezéseit megszegve közterületen pénzszerzés
céljából, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet folytatni vagy szolgáltatást nyújtani.

9. §
Az üzleteket üzemeltető köteles a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezéseinek és az üzletek és
vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 5/2009.(III.26.) rendeletnek megfelelően az üzletek
nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat betartani.
Hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok
10. §
(1) Mályinka község közigazgatási területén tilos
a.) hulladékszállítási szolgáltatást jogosulatlanul végezni,
b.) lomtalanítással nem kezelhető hulladékot a közszolgáltatás igénybevétele céljából
közterületen elhelyezni.
(2) Az ingatlan-tulajdonos vagy ingatlant használó köteles ingatlanát tisztán és gyommentes állapotban tartani,
köteles gondoskodni továbbá a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban tartásáról, valamint a gyűjtőedények környezetének tisztán tartásáról.
(3) Tilos a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján végezni.
Az állatok tartása
11. §
(1) Az állattartó köteles
a.) az állat oly módon tartására, hogy az más ingatlanára ne tudjon átjutni,
b.) ebet közterületen pórázon tartani, illetve vezetni, harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral ellátni,
d.) az eb által közterületen okozott szennyeződést eltávolítani.
(2) Tilos
a.) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni,
b.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okozni,
c.) ebet üzletbe, élelmiszer raktárba, oktatási-, egészségügyi-, kulturális-, - ügyfélforgalmat –
lebonyolító közintézmény területére, óvodába, játszótérre bevinni, beengedni, illetve ott
tartani.
A köztemető és temetkezés rendje
12. §
(1) Tilos
a.) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedélyek és az üzemeltető jelenléte nélkül
felnyitni,
b.) a temetőben kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartást tanúsítani,
c.) a temetőben lévő növényzetet, úthálózatot, sírokat, síremlékeket, sírboltokat szennyezni,
vagy rongálni,
d.) kegyeletet sértő vagy balesetveszélyes síremléket felállítani,
e.) a temető területén temetkezési szolgáltatásra utaló reklám vagy hirdető táblát elhelyezni.
(2) A temetési helyen történt építési, felújítási munkák során keletkezett és feleslegessé vált

anyagokat a munkákat végző köteles legkésőbb a munkák befejezését követően azonnal
elszállítani.

Közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos magatartások
13.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, aki
a.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához szükséges előfeltételeket nem biztosítja,
b.) a kéményseprő-ipari szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul nem szünteti meg,
c.) a meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását
- a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a szolgáltatónak nem jelenti be.
III. fejezet
Jogkövetkezmények és eljárási szabályok
13/A. §
Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartó személlyel szemben
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető.
Eljárási szabályok
14. §
(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben
a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
(2) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
15. §
Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mihály Ferenc sk.
Polgármester

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Jegyző

Jelen rendelet 2013. év szeptember hó12. napján kihirdetésre került

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Jegyző

1 Módosította

a 17/2013. (XII.20.) önk. rendelet

