
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés 

d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  

véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

       Általános rendelkezések 

1.A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

 (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi 

személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre,  aki vagy amely Kiskunhalas Város 

közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes 

magatartások valamelyikét elköveti. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2.§ 

E rendelet alkalmazásában 

a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem 

minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés 

szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartásnak minősít, 
1b) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 

közterület.” 

 

 

3. Eljáró hatóság és eljárási szabályok 

 

3. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: 

Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság 

kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására az Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelője jogosult. 

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi 

és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja. 
2(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint 

ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői a 

helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. 
 

1 A rendelet 2.§ b) pontját a 16/2017. (V.26.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2017.május 27. 



 

4. Közigazgatási bírság,  helyszíni bírság. 

 

4.§ 

 
3(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy 

esetén 5.000, - forinttól 200.000, - forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetén 5.000, - forinttól 2.000.000, forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van 

helye. 

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a 

jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 5.000,- forinttól 50.000,- forintig terjedő 

helyszíni bírság kiszabásának van helye. 

 
4(3)  Azzal szemben aki e jogszabályban foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály megsértése 

a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a 

jegyző felhívással élhet. Felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos 

határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben 

kötelezi annak megszüntetésére. 

 

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése 

 

5.§ 

 

(1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben 

közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy 

vagyona van. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 

– az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül -  a határozathoz mellékelt 

készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Kiskunhalas Város Önkormányzata 

számlájára kell befizetni. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a 

bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással 

Kiskunhalasi Város Önkormányzata   számlájára befizetni. 

 

         II. Fejezet 

6.A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

                  A közösségi együttélés alapvető szabályai 

                                 (nevesített tényállások) 

 

6.§ 

 

(1) Városi jelképek használatával összefüggő magatartások: 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a város jelképeit, zászlaját vagy 

Kiskunhalas Város  nevét: 

a) engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon vagy számban használja, 

b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi.  

 

(2) Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások: 
 

2 A rendelet 3.§ (5) bekezdését a 26/2016. (X.28.) önk.rend. iktatta be. Hatályos: 2017.január 1. 
3 A rendelet 4.§ (1) bekezdését a 27/2019. (XI.28.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2019. december 28. 
4 A rendelet 4.§ (3) bekezdését a 23/2015. (IX.25.) önk.rend. iktatta be. Hatályos: 2015.szeptember 26. 



Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, az ingatlan használója, kezelője, ezek 

hiányában tulajdonosa, aki: 

a) utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, 

b) a házszám kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és 

pótlásáról nem gondoskodik. 

 

(3)Közterületek használata: 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait,  

a) aki közterületet a rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ  

b) aki járművet tiltott helyen- vagy engedély nélkül tárol, amennyiben annak tárolása 

engedélyhez kötött. 

c) aki emlékművet, emléktáblát, emlékhelyet, kegyeleti helyet, szobrot közterületen valamint 

épület, építmény, műtárgy közterület látható homlokzatán, oldalán, önkormányzati tulajdonú 

ingatlanon és középület területén engedély nélkül létesít, elhelyez. 

d) 5Azon vendéglátóipari és kereskedelmi egység, mely a szeszesital kimérésének és 

fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról szóló 20/1991. (X.14.) 

rendelet 2/A. §-ban rögzítetteknek nem tesz eleget. 

 

(4)Helyi környezet védelmével, település tisztaságával kapcsolatos magatartások: 

 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait,  

a) 6aki valakinek a közterületre ürítés céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetében 

található háztartási hulladékot válogatja, kiszórja, más gyűjtőedényébe áthelyezi, továbbá az 

a harmadik személy, aki a szolgáltató által a társasházak részére szerződés alapján 

kihelyezett és a társasház által használt hulladékgyűjtő edényekbe - a jogosultság igazolása 

nélkül - hulladékot helyez el. 

b) aki szelektív hulladékgyűjtő edényzetben található  hulladékot válogat, közterületre kiszór, 

valamint konténerekbe kommunális, azokba el nem helyezhető hulladékot rak. 

c) aki családi házas övezetben, magán ingatlanon tárolt hulladékgyűjtő edény folyamatos 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és a társasházak által a közterületen tárolt hulladékgyűjtő 

edény környékének takarításáról nem gondoskodik. 

d) aki járművet közterületen tisztít 

e) aki közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára használ 

f)  az a hirdető, aki az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 

g)  aki a közhasználatú  nyilvántartott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol, 

h)  aki alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 

gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 

i) aki avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005 ( XI.30.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, 

j)  aki  az építési és bontási törmelékekkel, valamint az építési, bontási és felújítási 

munkálatokkal kapcsolatos tevékenységeket nem a közterület-használat szabályozásáról 

szóló 28/2004( VI. 02.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően végzi, 

k) aki közterületen fán szándékosan sérülést okoz, vagy fát megcsonkít, kitör, vagy engedély 

nélkül kivág 

l) 7aki közterületre ételt, ételmaradékot más ehető dolgot vagy búvóhelyet helyez ki, ezzel 

állatot a közterület bármely részére odaszoktat 

 

(5) Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások:  

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki: 
 

5 A rendelet 6.§ (3) bekezdés d) pontját a 26/2016. (X.28.) önk.rend. iktatta be. Hatályos: 2017.január 1. 
6 A rendelet 6.§ (4) bekezdés a) pontját a 10/2017. (III.31.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2017.április 1. 
7 A rendelet 6.§ (4) bekezdése l) pontját a 27/2019. (XI.28.) önk. rend. iktatta be. Hatályos: 2019.december 28. 



a) a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) 

önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti,  

 

(6)Hirdetmények elhelyezése: 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki  

a) hirdetést/reklámhordozót közterületen álló fán, állami és önkormányzati tulajdonú  

(fenntartású) épületek falain, kerítésein és kapuin a jogosult engedélye nélkül helyez el 

 
8(7) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet 3.§ - 14. § - ban foglalt, az ingatlanok és közterületek tisztántartására 

vonatkozó rendelkezéseket megsérti. 

 

(8) Megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki: 

 - a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 

18/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében felsorolt védett elemeket, 

valamint közterületi köztárgyakat, ezek környezetében lévő díszburkolatot, zöldterületet, 

játszótereket, görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral, vagy gépjárművel 

rendeltetésellenes módon vagy céllal használ, emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési 

tárgyon valamint lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen 

gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik. 

 

(9) Megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki zárt rendszerű állattartás esetén nem 

gondoskodik a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről. 

 
9(10) A közösségi együttélés szabályait megsérti és közigazgatási bírsággal sújtható, aki a 

kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi és cselekménye nem minősül bűncselekménynek, 

szabálysértésnek, vagy más jogszabály által nevesített hatóság által feladatkörében eljárva hatósági 

eljárásban szankcionált cselekménynek. 

 

106/A. § 

Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték használat szabályozása 

(1) E rendelet fogalom meghatározásai alatt a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 

173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet fogalom meghatározásait kell érteni.  

(2) Kiskunhalas Város közigazgatási területén az e §-ban foglalt kivételekkel a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendeletben engedélyezett 

időtartamban és módon az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték használata 

megengedett. 

(3) Telepszerű többszintes épületek 40 méteres körzetben tilos a 2.-3. pirotechnikai osztályba 

tartozó tűzijáték használata az év bármely szakában. 

(4)  A településen található telepszerű többszintes épületeket jelen rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

 III. Fejezet 
 

8 A rendelet  6.§.(7),(8),(9) bekezdését a 23/2015. (IX.25.) önk.rend. iktatta be. Hatályos: 2015.szeptember 26. 
9 A rendelet 6.§. (10) bekezdését a 35/2017. (X.27.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2017.október 28. 
10 A rendelet 6/A.§.-át a 11/2018. (IV.27.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2018.május 27. 



                Záró rendelkezések 

    10. Hatályba léptető rendelkezések 

 

7.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2015. április 30. 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2015. április 30. 

 

 

        /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

         Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 11melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
 

11 A rendelet 1.mellékletét a 11/2018. (IV.27.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2018.május 27. 



 

Telepszerű többszintes épületek: 

1) Kuruc vitézek tere lakótelep 

2) Kossuth u. – Vasút u. – Széchenyi u. – Állomás u. által határolt terület 

3) Schönfeld udvar 

4) Sárkány u. – Avar u. – Kárpát u. – Bercsényi u. – Kossuth u. – Gimnázium u. által határolt 

terület 

5) Kossuth u. 15. – 19. 

6) Köztársaság u. – Kossuth u. – Jósika u. – Bethelen G. tér – Városháza u. által határolt terület 

7) Esze Tamás lakótelep 

8) Mártírok útja-Karacs Teréz u.-Gárdonyi u.-Dong-ér menti út által határolt terület” 

 

 

 

 


