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Dombrád Város Önkormányzat Polgármesterének
22/2020.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Dombrád Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombrád Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jogkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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 rendeletet Dombrád Város közigazgatási területén 14. életévét betöltött
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által
elkövetett, az e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell
alkalmazni.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés 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. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy
mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti és amelyet Dombrád Város
Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban: közösségellenes magatartás).
2. köztisztasággal összefüggő tevékenység: közterületek, közforgalom számára megnyitott
terület tisztán tartása
3. utcabútor: olyan a közterületen elhelyezett létesítmény, amelyet a közterület használók
azonos feltételekkel használhatnak, valamint amely a közterület díszítésére, a városkép
javítására, információ szolgáltatására, valamint a közlekedés segítésére szolgál (padok,
asztalok, hulladékgyűjtők, kerékpártároló, virágtartók, térelválasztók, információs táblák).
4. zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést,
vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb.
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közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások
már kipusztították.
II. Fejezet
Különös rendelkezések
3. Eljárási szabályok
3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás
lefolytatására vonatkozó hatáskör gyakorlását Dombrád Város Önkormányzata Képviselőtestülete Dombrád Város Jegyzőjére ruházza át.
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, az elektronikus ügyintézés és bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. § A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet
alapján, ha a szabályszegő magatartás büntető-, szabálysértési vagy más közigazgatási
szabályszegést szabályozó jogszabály hatálya alá tartozik.
6. § 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.
7. § A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés
szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére
és a közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell
értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban azonos cselekmény vagy mulasztás
miatt e rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. A bírság kiszabásánál
enyhítő körülményként kell értékelni a magatartást tanúsító személy eljárást segítő,
együttműködő magatartását.
8. § A 18 év alatti eljárási képességgel rendelkező természetes személlyel szemben
közigazgatási bírságot abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelme vagy megfelelő
vagyona van.
9. § Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos
cselekmény vagy mulasztás formájában valósul meg, az elkövető a jogellenes állapot
megszüntetésére kötelezhető, a megszüntetés elmulasztása esetén végrehajtásnak van helye és
a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.
10. § A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, a közigazgatási bírság kiszabása, a
bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőt nem mentesíti az
elkövetett jogsértés miatti, a külön jogszabályban, egyedi hatósági határozatban előírt
kötelezettsége teljesítése alól.
11. § Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértése olyan
halasztást nem tűrő elhárítási, vagy helyreállítási tevékenység, vagy cselekmény kapcsán,
amely a katasztrófa elleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását,
üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.
12. § A határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, a
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A
fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő ülésén dönt.
13. § (1) A kiszabott közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30
napon belül kell megfizetni.
(2) Ha a kötelezett a közigazgatási bírságot az (1) bekezdés szerinti határidőben nem fizeti
meg, a végrehajtást a jegyző foganatosítja.
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4. A közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos szabályszegések
14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének közterületek használatáról szóló
rendelete hatálya alá tartozó
a) közterületet a rendeltetésétől eltérően hozzájárulás nélkül, attól eltérő módon, vagy azt
meghaladó mértékben használja;
b) közterület olyan részét használja rendeltetéstől eltérő célra, vagy közterületet olyan
tevékenységre használ, amelyre közterület-használati engedély nem adható;
c) közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy közterülethasználati engedélye megszűnt vagy azt visszavonták;
d) közterületen járművek szabályos parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat
elhelyez.
e) üzemképtelen vagy hatósági engedély nélküli gépjárművet 30 napot meghaladóan
közterületen tárol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes
személy húszezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
harmincezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
5. A közterület rendjét sértő szabályszegések
15. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a
természetes személy, aki
a) emlékművön, utcabútorzaton, közterületi berendezési tárgyon, valamint lépcsőn,
kőpadon, szökőkúton, épületek előlépcsőjén vagy az ahhoz tartozó teraszon gördeszkázik,
görkorcsolyázik, kerékpározik, rollerezik,
b) közterületi utcanévtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát,
közterületen elhelyezett emlékművet vagy képzőművészeti alkotást beszennyez, eltakar,
jogosulatlanul kihelyez vagy leszerel;
c) közterületen másokat zavaró, zaklató módon reklámanyagot, szórólapot osztogat vagy
szolgáltatást nyújt;
d) járművel a zöldterületen közlekedik, vagy parkol,
e) lábas vagy aprójószágot a zöldterületen áthajt, vagy legeltet,
f) a közterületet engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője
ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője
harmincezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
6. Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályszegések
16. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg
a) a tulajdonos vagy használó, ha nem tartja tisztán vagy nem gyommentesíti ingatlanát;
b) a tulajdonos vagy használó, ha az ingatlana vagy az általa használt ingatlan előtti járdára,
az ingatlana határvonala és az úttest széle közötti területre vonatkozó tisztántartási,
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gyommentesítési, valamint a járdára vonatkozó hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének
nem tesz eleget;
c) a tulajdonos vagy használó, ha a forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület
fölé nyúló növényzet megfelelő visszavágását nem végzi el;
d) az üzemeltető, ha a szórakozó-, vendéglátó- vagy árusító helye, üzlete előtti
járdaszakaszra vonatkozó tisztántartási, hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem
tesz eleget;
e) az építés kivitelezője, ennek hiányában a tulajdonos, ha nem tesz eleget az építési
területre és az építési munkálatokkal beszennyezett környékre vonatkozó tisztántartási
kötelezettségének, az építési- és a bontási anyag, a kitermelt talaj kiporzásának
megakadályozásáról nem gondoskodik, továbbá az építési tevékenység befejezését követően a
közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes
személy ötvenezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet százezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
7. Hirdetményekkel kapcsolatos szabályszegések
17. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki
közterületen
a) hirdetményt, hirdetést, szórólapot, reklámot, plakátot nem az e célra kijelölt helyre
helyez ki vagy
b) az általa vagy érdekében a nem kijelölt helyen kihelyezett, idejétmúlt vagy
megrongálódott hirdetményt nem távolítja el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes
személy ötvenezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet százezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
8. Állattartással kapcsolatos szabályszegések
18. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a
természetes személy, aki
a) állatát úgy tartja, hogy a szomszédos ingatlanban lakók nyugalmát indokolatlanul,
tartósan zavarja, vagy az alapvető higiéniai szabályok betartását elmulasztja;
b) közterületen ebet póráz nélkül vezet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője harmincezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
9. Szeszes ital közterületen fogyasztásával kapcsolatos szabályszegések
19.§. (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszesital fogyasztási tilalom nem
vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője harmincezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
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10. Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos rendelkezések
20. § (1) Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Dombrád közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer a Dombrád Város Önkormányzata tulajdonát képező
azon műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban
előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
21. § Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer
üzemeltetésével és kezelésével a Kisvárdai Rendőrkapitányság Dombrádi Rendőrőrsét (a
továbbiakban: Rendőrőrs) bízza meg.
22. § A Rendőrőrs a közterületi térfigyelő rendszert az alábbi követelmények szerint
üzemelteti és kezeli:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének
segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;
d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszorítása.
23. § A Rendőrőrs a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály
alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített
felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem
említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a
közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban
meghatározottak szerint jogosult.
24. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit a Képviselő-testület a
költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közösségi együttélés szabályairól és ezek
jogkövetkezményeiről szóló 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

Harsányi László
polgármester

elmulasztásának

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. november 24.
Kelt: Dombrád, 2020. november 24.
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Nagy János
jegyző
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