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Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről 

 
1Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma 

 

1. § 

 

(1) A közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, melynek 

alapvető szabálya a jogszabályok betartása és betartatása.  

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai a közösség érdekében meghatározott 

magatartási szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják. 

 

2. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályai ellen vét, aki szándékosan vagy gondatlanul 

az e rendelet második fejezetében meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja. 

 

 

2. A rendelet hatálya 

 

3. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévet betöltött természetes személyre, a 

jogi személyekre, gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra, valamint a polgári jog 

szabályai szerint egyéb jogalanyisággal rendelkezőkre. 

 
2(2) 

 

 

4.§ 

 

A rendelet Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed ki. 

 
1 A bevezető rendelkezést módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályba lépés: 2020. február 1. 
2 A 3. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
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5.§ 

 

Ezen rendeletet a hatálybalépését követően megvalósított, a közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartások esetén kell alakalmazni.  

 

 

3. Eljárási szabályok 

 

6. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő 

önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási bírság kiszabására a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult. 

 
127. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás 

kizárólag bejelentésre, illetve hivatalos észlelés alapján indítható legkésőbb a 

cselekmény megvalósításától számított 30 napon belül. 

 
38. § 

 

Az eljárási szabályokra a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásról 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9. § 

 
4(1) Aki a rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

bármelyikét megszegi, megsérti, betartását vagy betartatását elmulasztja 

a) természetes személy esetén kétszázezer forintig, 

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
5(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a Kazincbarcikai 

Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: Rendészet) ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírságot szabhat ki, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. 

 

(3) A bírság megállapítása során figyelembe kell venni: 

a) a megvalósított magatartás súlyát,  

b) a megvalósítás módját, 

c) az érintett vagyoni és jövedelmi viszonyait, személyi körülményeit, amennyiben az 

erre vonatkozó adatok a hatóság rendelkezésére állnak. 

 
1 A 7. §-t kiegészítette a 6/2016. (II. 12.) Ör. 
2 A 7. §-t módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályba lépés: 2020. február 1.  
3 A 8. §-t módosította az 52/2017. (XII. 14.) Ör. Hatályba lépés: 2018. január 1. 
4 A 9. § (1) bekezdést módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
5 A 9. § (2) bekezdést módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
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(4) Különös méltánylást érdemlő esetben az érintett személy kérelmére személyi 

körülményeinek figyelembevételével lehetőség van a bírság mérséklésre, illetve annak 

mellőzésére.  

 

10. § 

 
1(1) Helyszíni bírságot a Rendészet szabhat ki, mely bírság megfizetésére 15 napos 

határidő áll rendelkezésre. 
2(2) Közigazgatási bírságot a jegyző határozatában szabja ki, melyet a határozat 

véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a kötelezettnek Kazincbarcika 

Város Önkormányzatának számlájára megfizetnie. 

 

11. § 

 

Fiatalkorúval szemben csak akkor szabható ki bírság, amennyiben a fiatalkorú érintett 

önálló jövedelemmel rendelkezik. 

 

 

4. Értelmező rendelkezések 

 
312. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. fiatalkorú: az a természetes személy, aki a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartás tanúsításakor a 14. életévét betöltötte, de a 18. 

életévét még nem. 

2. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott fogalom. 

3. szeszes ital: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott fogalom. 

4. zöldterület: az állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus 

viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai védelmét, a pihenés és a testedzést vagy 

a díszítő funkcióját szolgálja. Továbbá a növényzet nélküli földes, murvás stb. 

közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de a korábbi növényzetét károsító 

hatások már kipusztították. 
45. Ingatlan: az a földterület – amely az ingatan-nyilvántartás hatálya alá tartozik, és 

mindaz – ami a földdel tartósan egyesítve, azaz szilárd összeköttetésben van, kivéve e 

rendelet 12.§ 6. pontja.  
56. Lakóház: emberi tartózkodásra, tárolásra, munkavégzés céljára szolgáló épület.” 

 
1 A 10. § (1) bekezdést módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
2 A 10. § (2) bekezdést módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
3 A 12. §-t módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
4 A 12. §-t 5. ponttal kiegészítette a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
5 A 12. §-t 6. ponttal kiegészítette 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
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II. Fejezet 

Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

 
15. Közterület rendje és használata 

 
23413. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, a 

közterületek rendjéről és a közterület-használat szabályairól szóló 38/2017. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt előírásokat nem tartja be. 

 
513/A.§ 

Kizárólagos parkolás szabályainak megsértése 

 

A közterületet engedély nélkül használja aki a kizárólagos használatra fenntartott és 

ekként megjelölt parkolóhelyre a használatra jogosult előzetes írásbeli engedélye 

nélkül leparkol. Az ilyen cselekményt elkövetővel szemben a jelen rendelet szerinti 

joghátrányok alkalmazhatóak. 

 
613/B. § 

 

Annak a szeszes italt is forgalmazó üzletnek az üzemeltetője, alkalmazottja, aki nem 

gondoskodik arról, hogy nyitva tartási időben az üzlet vagy vendéglátó hely bármely 

bejáratától vagy portáljától számított 5 méteres közterületi szakaszán szeszes italt ne 

fogyasszanak, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályát. 

 

 

6. A természetes és az épített környezet védelme 

 

14. § 

 

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Kazincbarcika Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló közterületen 
7a) engedély nélkül fát kivág, engedély nélkül fát ültet, 

b) az engedéllyel kivágott fa pótlását nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően végzi 

el, 
8c) 

 
1 Az 5. címet módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
2 A 13. §-t módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
3 A 13. §-t módosította az 52/2017. (XII. 14.) Ör. Hatályos: 2018. január 1. napjától 
4 A 13. §-t módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
5 A rendeletet 13/A. §-al kiegészítette a 38/2014. (VI. 27.) Ör 
6 A rendeletet 13/B. §-al kiegészítette a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától. 
7 A 14. § a) pontját kiegészítette a 38/2014. (VI. 27.) Ör. 
8 A 14. § c) pontját hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
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1d) zöldterületen járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik, 

az ilyen területre gépi meghajtású vagy állati erővel vontatott járművel behajt, illetve 

azt ott tisztítja, javítja; vagy a terület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat. 
2e)  
3f)  

 

15. § 

 

(1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik az 

ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek 

eltávolításáról. 

 
4(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg 

az, aki  

a) nem gondoskodik ingatlana tisztán, rendezetten tartásáról, továbbá nem 

gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, 

b) nem gondoskodik az ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - előtti járda, az ingatlanához 

csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület 

gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről, az elhagyott 

hulladék és a hó eltakarításáról, kivéve a kerékpárútként vagy gyalog- és 

kerékpárútként kijelölt felületeket, 

c) nem gondoskodik a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak 

és bokrok megfelelő nyeséséről, 

d) az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán. 

 
56(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg 

az, aki nem tartja be az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének 

visszaszorításáról és a magánterületek karbantartásáról szóló 26/2017. (VI.22.) 

önkormányzati rendelet 3. - 4.§-ban foglalt rendelkezéseket. 

 

16. § 

 
7(1)  
89(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, aki a 

közkutakat rendeltetésüktől eltérően nem ivás és főzés céljára használja. A közösségi 

 
1 A 14. § d) pontját a 38/2014. (VI. 27.) Ör. módosította 
2 A 14. § e) pontját hatályon kívül helyezte a 38/2014. (VI. 27.) Ör. 
3 A 14. § f) pontját hatályon kívül helyezte a 38/2014. (VI. 27.) Ör. 
4 A 15. § (2) bekezdését módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
5 A 15. §-t (3) bekezdéssel kiegészítette a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
6 A 15. § (3) bekezdését módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
7 A 16. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
8 A 16. §-t (2) bekezdéssel kiegészítette a 38/2014. (VI. 27.) Ör. 
9 A 16. § (2) bekezdését módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
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együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást tanúsít az is, aki a szökőkutat 

egyéni céljára használja. 

 
117. § 

 
2(1) 
3(2) 

 
4517/A. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

nem tartja be a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 25/2017. (VI. 22.) 

önkormányzati rendelet 6.-11.§-ban foglalt rendelkezéseit. 

 

 
67. Köztisztaság 

 

18. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, 

aki  
7a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
8f) a hulladékgyűjtő edényzetek, valamint azok környékének tisztántartásáról nem 

gondoskodik. 
9g) a hulladéktárolók, valamint azok környékeinek tisztántartásáról nem 

gondoskodik. 
10h) az ingatlanhasználó használatában álló hulladékgyűjtő edénybe jogosulatlanul 

hulladékot helyez el. 

 

 
1 A 17. §-t hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
2 A 17. § (1) bekezdését módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
3 A 17. § (2) bekezdését módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
4 A rendeletet 17/A. §-al kiegészítette a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
5 A 17/A. §-t módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
6 A 7. címet módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
7 A 18. § a) – e) pontjait hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
8 A 18. § f) pontját a 34/2016. (X. 27.) Ör. módosította. 
9 A 18. §-t g) ponttal kiegészítette a 34/2016. (X. 27.) Ör. 
10 A 18. §-t h) ponttal kiegészítette a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
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1218/A. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 

nem tartja be a köztisztaságról szóló 20/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. - 

10.§-ban foglaltakat. 

 
3418/B. § 

 

 

8. Állattartás 

 

19. § 

 

(1)A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, 

aki az ebek nyilvántartására vonatkozó bejelentésnek nem, vagy nem megfelelően tesz 

eleget. 

 
5678(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít 

meg az, aki nem tartja be a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szabályairól szóló 

23/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3-11.§-ban foglaltakat.  

 
9(3) 

 
1011(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, 

aki közterületen  

a) állatot tart, legeltet, mos, fürdet, 

b) ételt, ételmaradékot más ehető dolgot, vagy búvóhelyet helyez ki és ezzel az állatot 

a közterület bármely részére odaszoktat, kivéve az énekesmadarak madáretetőből 

történő etetését. 

 

 

9. Hirdetmények elhelyezése és eltávolítása 

 
1220. § 

 

(1) 

 
1 A rendeletet 18/A. §-al kiegészítette a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
2 A 18/A. §-t módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
3 A rendeletet 18/B. §-al kiegészítette a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
4 A 18/B. §-t hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
5 A 19. § (2) bekezdését a 38/2014. (VI. 27.) Ör. módosította 
6 A 19. § (2) bekezdését a 18/2015. (V. 22.) Ör. módosította 
7 A 19. § (2) bekezdését módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
8 A 19. § (2) bekezdését módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
9 A 19. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
10 A 19. § (4) bekezdését módosította a 28/2017. (VI. 22.) Ör. Hatályos: 2017. július 1. napjától 
11 A 19. § (4) bekezdését módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
12 A 20. §-t hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. 
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(2)  

 
1(3) 

 
2(4)  

 

(5) 

 
3(6)  

 

 
410. Házszám és utcanév táblák elhelyezése 

 

21. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, az 

az ingatlantulajdonos, aki nem tesz eleget házszámtábla beszerzési, kihelyezési, 

szükség szerint pótlási kötelezettségének. 

 
5(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki 

utcanév táblát eltávolít. 

 
6722. § 

 

Városi címer és lobogó használatára vonatkozó szabályok megsértése 

 

Megvalósítja a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését, aki a városi 

címer és lobogó alkotásáról, valamint Kazincbarcika város nevének, címerének, 

lobogójának használatáról szóló 16/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3-5.§-ban, 

7.§-ban, vagy a 9.§-ban foglaltakat megsérti 

 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

23. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

 
1 A 20 § /3/ bekezdését módosította a 6/2014. (II.14.) Ör 
2 A 20 § /4/ bekezdését módosította a 6/2014. (II.14.) Ör 
3 A 20. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 14.) Ör. Hatályos: 2018. január 1. napjától 
4 A rendelet 10. címét a 38/2014. (VI. 27.) Ör. módosította 
5 A 21. §-t (2) bekezdéssel kiegészítette a 38/2014. (VI. 27.) Ör.  
6 A 22. §-t a 38/2014. (VI. 27.) Ör. módosította  
7 A 22. §-t módosította a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
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(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybelépést követően megvalósított cselekményekre 

kell alkalmazni. 

 

 

  

Kazincbarcika, 2013. december 19. 

 

 

 

Dr. Szuromi Krisztina 

jegyző 

Szitka Péter 

polgármester 

A kihirdetés napja: 2013. december 19. 

 Dr. Szuromi Krisztina 

jegyző 

 


