
Ikrény község Önkormányzata képviselő – testületének  
 

3/2014. (III.26.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 

 
 
Ikrény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva –– a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályozására 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 Ikrény község közigazgatási területén az e 
rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.  
 

2. § Bírság összege 
2. § 

 
Ezen rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő 
személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.  
 

3. Állattartási szabályok megszegése 
3.§ 

 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 9/1999. 
(V.1.) rendeletének szabályait megszegi, így 
 

a) állatáról nem gondoskodik megfelelően, 
b) a rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, 
c) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart, 
d) az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és rendszeresen zavarja, 
e) ebet közterületre póráz nélkül kienged, 
f) harapós, támadó természetű, vagy nagytestű ebet közterületen szájkosár nélkül 

vezet, 
g) aki a 9/1999. (V.1.) rendelet 9. §-ában foglaltakat megszegi, 

 
tiltott magatartást valósít meg, és közigazgatási bírsággal sújtható. 
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4. Járművek behajtási engedélyére vonatkozó szabályok megszegése 

4.§ 
 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének a járművek behajtási engedélyeinek 
kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 17/2008. (XII.09.) rendeletének 7.§-ában 
meghatározott, behajtási engedély használatával kapcsolatos szabályokat megszegi, illetve aki 
3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművel Ikrény község közigazgatási területén 
súlykorlátozással érintett önkormányzati útra érvényes engedély nélkül behajt tiltott 
magatartást valósít meg, és közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

5. Köztisztasági rendelkezésekkel kapcsolatos mulasztás 
5.§ 

 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2002. (VI.25.) 
rendeletének szabályait megszegi, így 

 
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja 

rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 
b) a polgármesteri hivatal által fenntartott szeméttelepen rak le, valamint oda mérgezô, 

robbanó, sugárzó, fertôzést keltô anyagot helyez el,  
c) a szeméttelepen nem szemétlerakás céljából tartózkodik, 
d) szemetet felhalmoz, 
e) a szemétgyűjtô edénybe mérgezô, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végzô 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztetô anyagot helyez el, 
f) a szemétgyűjtôedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertôtlenítésérôl) 

nem gondoskodik, 
g) az ingatlan és az ingatlan elôtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 

síkosságmentesítésérôl) nem gondoskodik,  
h) az ingatlan elôtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 
i) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elôtti járdán, illetve mellette nôtt gazt 

nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérôl nem gondoskodik, 
j) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt 

bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 
k) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon 

rakja le. Havat útkeresztezôdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 
tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, 
felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

l) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
m) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetôleg a csapadékelvezetô árokba vezet, önt, 
n) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 

hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 
o) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
p) építményeket, kerítéseket, élôfát bármilyen felirattal megrongál, 
q) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és 

berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, 
r) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 
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s) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy 
elhelyez, 

t) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 
gépjárművet közterületen tárol, 

u) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 
gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 

v) a településen lévô tavakba, holtágakba élôvízfolyásokba, belvízelvezetô árokba 
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezi, 

w) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítésérôl haladéktalanul 
nem gondoskodik 

 
tiltott magatartást valósít meg, és közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

 
6. Hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megszegése 

6.§ 
 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.26.) rendeletének 6.§ (3)-(5) 
bekezdéseiben, 7.§ (6)-(8) bekezdéseiben, 8.§-ában, vagy 9.§-ában meghatározott szabályokat 
megszegi, illetve aki más tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon a tulajdonos vagy a 
használó hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el, tiltott magatartást valósít 
meg, és közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

7. Temető rendjével, használatával, temetkezési tevékenységgel kapcsolatos 
szabályok megszegése 

7.§ 
 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 
13/2000. (XI.2.) rendeletének szabályait megszegi, így 
a.) sírgödröt engedély nélkül kifalaz 
    b.)  temetési tennivalókat engedély nélkül végez 
c.) a temetőnek ki nem jelölt területén vagy lezárt részén halottakat eltemet vagy  
elhamvasztott halott maradványait, helyezi el 
    d.) engedély nélkül a temetőben sírboltot létesít,  
e.) sírt, sírboltot, koporsót vagy urnát a közegészségügyi hatóság engedélye nélkül felnyit, 
f.) a temetőben engedély nélkül járművel közlekedik, illetve temetőbe kutyát vagy más állatot 
bevisz, 
g.) olyan magatartást tanúsít, ami a közösség kegyeleti érzéseit sérti, 
 
tiltott magatartást valósít meg, és közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

8. Avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályok megszegése 
8.§ 

 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílt téri 
égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló 
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15/2011. (IX.25.) rendeletének 1-6.§-ában foglalt szabályokat megszegi, tiltott magatartást 
valósít meg, és közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
 

9. Közterület engedély nélküli használata 
9.§ 

 
Aki Ikrény község Önkormányzat képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
11/2005. (IX.2.) rendeletének 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben engedély 
nélkül, az engedélyben foglalt feltételektől eltérően, az engedélyben meghatározott 
időtartamon túl használja a közterületet, tiltott magatartást valósít meg, és közigazgatási 
bírsággal sújtható. 
 
 

10. Eljárási szabályok 
10.§ 

 
(1) Jelen rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban 
átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 
 
(2) A (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével az e rendelet hatálya alá tartozó 
eljárások során a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak akkor lehet kiszabni, ha önálló 
jövedelemmel rendelkezik. 

 

11. Záró rendelkezések 
11.§ 

Ez a rendelet 2014. április 01-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

 
 
Ikrény, 2014. március 25. 
 
 
 

Németh Tamás                                                                      Komjáti János 
polgármester                                                                             jegyző  

 
 
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
Ikrényben, 2014. március 26. 
         Komjáti János 
               jegyző 
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