Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
(egységes szerkezetben)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki) aki Sátoraljaújhely közigazgatási területén az
ezen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.
2.§
E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályainak és ezek
elmulasztásának az a magatartás minősül, melyet a Képviselő-testület e rendeletben annak
minősít.
3.§
Értelmező rendelkezések:
a) mezőgazdasági haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet 2.§ a)pontja,
b) veszélyes, veszélyesnek minősülő eb: az állatvédelmi hatóság által egyedileg
veszélyesnek minősített eb,
c) gyalogos övezet: Rendezvénytér és a Sétáló utca területe.
2. Állattartási szabályok megszegése
4.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, az az állattulajdonos, illetve állatot
felügyelete alatt tartó, aki
a) nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
b) az állatok tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti rendszeresen, indokolt
esetben nem szagtalanítja, nem gondoskodik rendszeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról,
c) bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületeket, valamint többszintes
lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit, teraszát beszennyezi,
d) az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg;
e) az állatot elhagyja,
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f) egészségügyi és oktatási intézmények területén, közösségi és társadalmi rendeltetésű,
nagy tömegforgalmú, intézményi funkciókat ellátó épületekhez tartozó területen, vagy a
területek telekhatárától számított 50 m-es körzeten belül mezőgazdasági haszonállatot tart,
g) az állattartó telephelyen trágyatárolót létesít a felszíni víztől, más jogszabályban nem
szabályozott ivóvíznyerő-helytől számított 100 m-en belül, kivéve, ha a hatóság,
környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási érdekből ettől eltérően rendelkezik,
h) nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágyalé megfelelő kapacitású zárt,
szivárgásmentes, talajszint alatti fedett trágyatárolóba történő elvezetéséről,
i) a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja,
j) éneklő és díszmadarat az általános köz- és állategészségügyi követelmények betartása
mellett nem úgy tartja, hogy hangadásukkal a madarak a szomszédok, társbérlők stb.
nyugalmát ne zavarják,
k) a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére állatorvossal nem oltatja be,
l) a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére elektronikus megjelöléssel
(microchip) nem látja el, továbbá az elektronikus megjelölés azonosító számát 15 napon
belül nem jelenti be a helyi önkormányzat jegyzőjének,
m) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületen, tömegközlekedési eszközön
nem a harapást megakadályozó biztonságos fém szájkosárral és a kibújást megelőző fojtó
nyakörvvel, 2 méternél nem hosszabb (nem kihúzható) pórázon, nem a tartási engedéllyel
jogosult felügyeletével vezeti,
n) a veszélyes és veszélyesnek minősített eb felügyeletét – a tartási engedélyben meg nem
jelölt személyre – átruházza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény (továbbiakban: Ket.) alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.
3.A növények telepítése
5.§
(1) A közösségi együttélés szabályait megszegi az, aki belterületen, valamint a
külterületnek a mezőgazdasági kerten belül eső részén nem tartja be az alábbi, legkisebb
telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától:
a) 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje
(bokor), fa esetében legalább 2 méter,
b) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos
fenyőfélék esetében legalább 3 méter,
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 5 méter,
d) nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor) és
fenyőféle esetén legalább 0,5 méter.
(2) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az, aki
a) az épület oldalhatárra épült szomszédos ingatlanon, a kerítés mellé telepített növények
vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá,
a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be,
b) árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában lévő olyan növényeket, melyek a
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telekhatártól számított 2 méteren belül vannak,
c) a közterületre - a tulajdonoson kívül - fát, cserjét (bokrot) ültet a zöldterület kezelőjével
történő előzetes egyeztetés, írásban megadott kezelői hozzájárulás nélkül, a
hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően,
d) kezelői hozzájárulás alapján a közterületre ültetett fák, cserjék (bokrok) fenntartásáról
(pl.: öntözés, pótlás, karózás, metszés stb.) legalább 3 vegetációs időszakon keresztül nem
gondoskodik,
e) ha a közterületre ültetett fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágja,
f) a növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő
növénytelepítés (ültetés) esetén a növényt telepítő (ültető), ha az eltelepített (elültetett)
növényt nem telepíti át, nem vágja ki, nem gondozza és az eredeti állapotot nem állítja
helyre.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft pénzbírság
szabható ki.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a
Ket. alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
4.Köztisztaság
6.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait, a köztisztasági feladatokkal összefüggő
tevékenység ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tulajdonos,
használó, aki
a) az ingatlana, a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú
részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, padlás, közös
illemhely, hulladékledobó és gyűjtő udvar stb.) tisztán tartásáról nem gondoskodik,
b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen
elhelyezett falragaszokat, festéseket folyamatosan nem távolítja el,
c) az ingatlan szeméttől történő megtisztításáról, rendben tartásáról nem gondoskodik,
d) a beépített és a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, kaszálásáról, gyommentesítéséről
a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a kert megműveléséről
nem gondoskodik,
e) nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról, illetve az
ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való
megtisztításáról,
f) nem gondoskodik az ingatlan előtti - úszótelek esetén az épület körüli - járdának - járda
hiányában egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az ingatlan határ melletti zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén
belüli területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,
amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét
irányra vonatkoznak,
g) nem gondoskodik az ingatlanát érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
h) téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas járdaszakasz tisztítását,
csúszásmentesítését nem végzi el, a tisztításhoz és a csúszásmentesítéshez az ipari só 1:4
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arányú keverékétől (homok, salak, fűrészpor) eltérően kizárólag ipari, vagy konyhasót
használ,
i) aki nem gondoskodik az üzlet, intézmény, szórakozóhely, vendéglátóipari egység,
kirakat előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a
szemét összetakarításáról,
j) aki üzlete, telephelye bejáratai mellett nem helyez el szabványosított csikktartóval
rendelkező kézi hulladékgyűjtőt, és nem gondoskodik azok rendszeres ürítéséről,
k) a közterület rendeltetésétől eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használata
esetén a használó, amennyiben közvetlen környezetét nem tartja tisztán, az árusításból
keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és eltávolításáról nem gondoskodik,
l) építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy
végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy a por és egyéb szennyeződés a közterületre ne
jusson és biztosítva legyen vízelvezetés,
m) a munkálatok végzése során, a közterületen keletkezett építési törmeléket, szemetet a
munka befejeztét követő 48 órán belül nem szállítja el az építési törmelék elhelyezésére
kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre,
n) közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór,
o) közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongál, csonkít,
leszakít.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 150.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Közterület-használat
7.§
(1) Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül, vagy
az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, 50.000,-Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés szabályait megszegőivel
szemben a közterület-felügyelő a Ket. alkalmazásával 30.000 Ft-ig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.
6. A vásár- és piac tartása, működése
8.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a
a) szabadon termő és termesztett gombát gombavizsgáló szakellenőr engedélye nélkül
hozza forgalomba,
b) gombát olyan helyen árusít, ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és árusítási
engedély kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr nem működik
közre,
c) vásáron és piacon olyan növényi és állati eredetű terméket hoz forgalomba, amely
emberi egészségre káros és nem felel meg a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi
és élelmiszer-egészségügyi rendeleteknek,
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d) tej és tejterméket nem az erre kijelölt helyen árusít, élelmiszert a puszta földre lerak, és
onnan árusít,
e) a vásár és piac területén a forgalmat akadályozza, közlekedési utakat eltorlaszolja,
hangoskodik,
f) a vásár és piac területén tüzet rak, a tűzrendészeti szabályokat nem tartja be,
g) a vásár és piac területén – beleértve a közlekedésre fenntartott helyeket is – a
gyümölcshulladékot, zöldséget, vagy bármely más hulladékot elszór, vagy ezeket a
területeket bármilyenmódon beszennyezi,
h) a piac-vásártartó az árusítási idő befejezésével a piac-vásár területének takarításáról
azonnal nem gondoskodik,
i) a vásár és piac területére kutyát bevisz,
j) a vásártartó piac területén a hó-eltakarításnak és csúszásmentesítésnek a piac nyitása
előtt nem gondoskodik.,
k) a vásár rendezője, illetve a piac üzemeltetője a vásárokon és piacokon alkalmazott díjat,
helypénztáblázatot a vásár területén jól látható helyen nem függeszti ki.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
„7/A. Az épített környezet védelme*1
8/A.§
(1) A közösségi együttélés szabályait megszegi az az ingatlantulajdonos, vagy
ingatlanhasználó, akinek a tulajdonában, használatában lévő
a) építmény műszaki állapota rontja a városképet,
b) építmény homlokzatáról, tetőzetéről és nyílászáróiról leváló részek a
közterületre hullanak és veszélyeztetik a gyalogos és a gépjármű forgalmat,
c) építmény műszaki állapota korlátozza, vagy akadályozza a szomszédos ingatlan
rendeltetésszerű használatát,
d) az ingatlan rendeltetéstől eltérő használata zavarja a környezetét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés szabályainak
megszegése akkor valósul meg, ha a felsorolt magatartás építéshatósági eljárást
nem von maga után.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000.- Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 50.000.- Ft-ig terjedő
helyszínbírság szabható ki.
8/B.§*2

(1)A közösségi együttélés szabályait megszegi az a nagykorú személy,
a)aki a játszótér elemeit használja
b) aki a játszótérre alkoholt visz be, vagy ott alkoholt fogyaszt,
c) aki a játszótér területén szemetel,
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d) aki a játszótér területére – segítő kutya kivételével - ebet vagy bármilyen más
állatot bevisz, beenged
e) aki a játszótér területén dohányzik
f) aki a játszótér területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevisz,
g) aki a játszóteret nyitvatartási időn kívül használja,
h) aki a játszótér területére járművel behajt.
(2)Óvodai és iskolai csoportok esetében a csoportokat kísérő pedagógus, vagy azt
helyettesítő személy felel a használat rendjéért, az (1) bekezdés c)-f) pontjainak
megtartásáért.
(3)Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000.-Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(4)Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 50.000.-Ft-ig terjedő
helyszín bírság szabható ki.
7. A helyi környezet védelme
9.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az
a) a tulajdonos illetve a kezelő, aki a felszíni vízfolyásokat a szennyezéstől nem tisztítja
meg, nem biztosítja az árkok, medrek tisztítását és folyamatos kezelését,
b) aki nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy
égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres
és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),
c) aki a keletkező növényi hulladék, kerti hulladék égetését nem a helyi rendelet előírásai szerint
végzi,
d) aki a közhasználatú zöldterületre gépjárművel behajt, és ott parkol,

e) aki közműfektetés vagy kárelhárítás után a zöldsávot eredeti állapotba nem állítja helyre,
közhasználatú zöldterületeken a védett gerinces állatokat bármely eszközzel megzavarja, a
fészket rongálja, a tojásokat és a fiókákat kiszedi és irtja,
f) aki a közhasználatú zöldterületeken járművet mos, valamint ilyen célra a közkifolyót
igénybe veszi,
g) aki a közterületen lévő fákat és egyéb növényeket rongálja, pusztítja, beszennyezi, vagy
olyan szakszerűtlen kezeli, amely értékük csökkenésével jár,
h) az ingatlan tulajdonos, aki a közterületbe nyúló fák és élő sövény gallyazásáról nem
gondoskodik,
i) aki a közterületen lévő hársfákról a növényi részeket (virág, levél, termés) leszed, a fákat
megcsonkítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 150.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az, aki az (1) bekezdésben a közösségi együttélés szabályait megszegi 50.000 Ft
helyszínbírsággal sújtható.
8. Közterületek rendje
10.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közterületen
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a) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket,
vízvételi helyeket is) rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja,
b) közterületen a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe
veszi,
c) közterületen élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti,
d) közterületen használaton kívüli járművet (roncsautót) tárol,
e) közterületen havat tárol, oda ingatlanról kipakol,
f) a dohányzás után keletkező dohánytermék maradványokat (csikk) nem az erre
rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe helyezi el.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
11.§
(1) Közösségi együttélés szabályait megszegi, aki a Rendezvénytérre és a Sétáló utcára –
Széchenyi és Kossuth tér −
a) állatot bevisz, beenged,
b) héjas napraforgót és tökmagot fogyaszt,
c) dohányzik,
d) extrém módon kerékpározik, extrém módon gördeszkázik, extrém módon
görkorcsolyázik.
(2) Közösségi együttélés szabályait megszegi, aki a közhasználatú zöldterületen
a) fűrészport, sós homokot vagy azzal leszórt havat lerak,
b) a gyepfelületre letelepedik, azon átjár, kivéve az e célra kijelölt és felirattal jelzett területeket, illetve önkormányzati rendezvények céljára meghatározott időtartamra igénybevett
területeket,
c) gyepfelületre állatot bevisz, beenged, kivéve az ebek futtatására kijelölt területeket.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
9.A kötelező közszolgáltatások igénybevétele
12.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait az a tulajdonos, használó, aki a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelező munkákat akadályozza, a
munkák elvégzéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja.
(2) Közösségi együttélés szabályait megszegi az
a) az ingatlan tulajdonosa, aki a háztartási hulladék elszállításra való előkészítés, illetve
elszállítás érdekében nem gondoskodik megfelelő nagyságú hulladékgyűjtő edény
beszerzéséről, az elhasználódott edény pótlásáról,
b) aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyez el, (forró hamu, maró anyag,
mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épület törmelék,
nagyobb terjedelmű tárgy stb.) ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó
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egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, vagy reaktiválása során
veszélyezteti a környezetet,
c) aki a hulladékgyűjtő edényt – a konténer kivételével – az ingatlanon kívül tartja, a
műemléki környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt úgy helyezi
el, hogy az közterületről látható,
d) aki szelektív szemétgyűjtés esetén az újrahasznosítható hulladékokat (üveg, műanyag,
papír, fém) nem gyűjti külön,
e) az a tulajdonos, aki a hulladék tárolására használható edényt nem tartja tisztán, szükség
esetén nem gondoskodik annak fertőtlenítéséről és karbantartásáról,
f) az a tulajdonos, aki a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi
el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet
károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézését okozza,
g) aki a települési folyékony hulladék szippantását, szállítását nem a közszolgáltatás
ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltatóval végezteti,
h) aki a települési folyékony hulladék leürítését nem a Zempléni Vízmű Kft.
sátoraljaújhelyi szennyvíz telepén végzi el,
i) aki a közkútból nem ivóvíz céljára vesz igénybe vizet, illetve aki jogtalanul veszi igénybe
a közkutat.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft pénzbírság
szabható ki.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a
Ket. alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
10. A temetők fenntartása és üzemeltetése
13.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az, aki az Önkormányzat fenntartásában álló
köztemetőkben
a) sírhelyek között a sírok gondozásából származó szemetet tárol,
b) a sírra ültetett növényzettel akadályozza a sír körüli utakon a közlekedést, vagy
magánszemély egy méternél magasabbra növő cserjét engedély nélkül ültet,
c) végzendő munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési
hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének nem jelenti be,
d) temetői munkát úgy végez, hogy az sérti a kegyeleti érzést, akadályozza és zavarja az
elhunyt búcsúztatását, akadályozza a temetési hely látogatását, a szomszédos temetési hely
megsérülése esetén nem gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról, búcsúztatás alatt
a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás a szertartást megzavarja,
e) magatartásával vagy tevékenységével sérti mások kegyeleti érzéseit,
f) a temető területén tüzet rak, szemetet éget, gesztenyét, hársfavirágot és gyógynövényt
gyűjt vagy gépkocsival közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozottakat és engedéllyel
rendelkezőket,
g) kutyát, vagy más állatot bevisz.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
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11. Gyalogos övezet járműforgalma
14.§
(1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az, aki
a) behajtási engedélyre jogosult, de lejárt érvényességű behajtási engedélyt használ,
b) gyalogos övezetben a kerékpáros vagy a behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművével
nagyobb sebességgel közlekedik, mint 10 km/óra.
c) az áruszállítási, szerviz-szolgáltatási behajtási engedéllyel és személygépkocsijával vagy
kis tehergépkocsijával a megjelölt helyen kívül várakozik, vagy nem a kijelölt kapun hajt
be, vagy a várakozás kezdő időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött nem jelzi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
12. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése
15.§*3
(1) Megszegi a közösségi együttélés szabályait az, aki
a) a köztisztasági előírások megsértésével hirdetményt terjeszt
b) a hirdetmény rögzítését nem vízoldékony, vagy más környezetbarát ragasztóval végzi,
c) hirdető-berendezés elhelyezésével akadályozza a közút más részeinek, vagy a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület és az ingatlanok
fenntartási munkálatait;
d) hirdetményt helyez el épület, építmény közterület felé vagy közterületről
látható homlokzatán, oldalán, közúti jelzőtáblán, közterületi utcabútoron,
kerítésen, kapun, közterületen lévő fákon és oszlopokon és közterületi szobrokon,
e) az Önkormányzattal szerződést kötött üzemeltető hozzájárulása és a térítés megfizetése
nélkül hirdetményt helyez el a szerződésben megjelölt hirdetőtáblákon.
f) aki a felszólítást követő 8 napon belül hirdető-berendezését saját költségén nem
távolítja el,
g) falfirkát (graffitit), vagy más festett ábrát készít közterületre néző, vagy
közterületről látható épület, építmény közterület felé, vagy közterületről látható
homlokzatán, oldalán, közúti jelzőtáblán, közterületi utcabútorokon, oszlopokon,
kerítésen és kapun, utcanév táblán, emléktáblán, közterületi szobrokon,
közterületeken lévő fákon, oszlopokon.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértőivel szemben 100.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
13. Az Önkormányzat jelképeinek használata
16.§
(1) A közösségi együttélés szabályait megszegi az, aki az önkormányzat jelképeit
jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy közösséget sértő módon használja fel 100.000
Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő a Ket.
alkalmazásával 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
14. Eljárási rendelkezések
17.§
(1) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos
ügyekben átruházott hatáskörben a Jegyző jár el.
(2) Ezen rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Ket. rendelkezéseit az alábbi
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás
várható,
b) 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,
c) ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot
nem lehet kiszabni, vele szemben figyelmeztetési intézkedést kell alkalmazni,
d) ha a fiatalkorúval szemben előre láthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a
fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. Ezen meghallgatásról a fiatalkorú
törvényes képviselőjét értesíteni kell. A meghallgatást lehetőség szerint a törvényes
képviselő jelenlétében kell lefolytatni.
15. Záró rendelkezések
18.§
(1)Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.
(2)Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett cselekményekre kell
alkalmazni.
Fedorné dr. Fráter Zsófia sk.
Címzetes főjegyző

Lezárva, hiteles:
Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 29.
Bakos Tóth Ildikó
szervezési referens

Szamosvölgyi Péter sk.
Polgármester

11

Megjegyzés:
*1 Az R-t 7/A címmel és 8/A.§-al egészítette ki a 29/2016.(X.21.) önkormányzati
rendelet.
*2 Az R-t 8/B.§-al egészítette ki a 23/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*3 Az R. 15.§ (1) bekezdés d) pontját módosította és g) ponttal egészítette ki a
16/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet.

