
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről 

 
 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.  
 
Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi                                            

személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki 
Sajóbábony  közigazgatási területén az e rendeletbe ütköző cselekmények 
valamelyikét követi el.  

 
Közterület engedély nélküli használata 
 
2. §  (1) Aki Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének közterületek 

használatáról szóló 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete területi 
hatálya alá tartozó közterületet a jogszabályban meghatározott 
rendeltetésétől eltérően a jogszabályban előírt engedély, hozzájárulás 
vagy megállapodás nélkül illetve attól eltérő módon vagy azt meghaladó  
mértékben használja, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.  

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-

felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alkalmazásával ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 
Közterület rendeltetéstől eltérő használata 
 
3. §  (1) Aki   

a) közterületen elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, virágágyás 
szegélyén, lépcsőkön, utcaszegélyeken, kőpadokon és a közút 
tartozékain kerékpározik, 

b) közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a 
rendeltetéstől eltérő módon használja vagy beszennyezi, 

c) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, osztogat vagy 
szolgáltatást nyújt, 

d) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy 
közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-
felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

 
Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata 

 
4. §  (1) Aki  

a) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a 
zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen 
módon szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul megrongálja, károsítja vagy 
elpusztítja, 

b) zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon 
közlekedik, 

c) zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy 
szennyezett tárgyat mos, 

d) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat 
    százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-

felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

 
Állattartási szabályok megszegése 
 
5.  § (1) Aki 

a) kóbor vagy vadon élő állatot környezetet szennyező, vagy 
másokat zavaró módon etet, 

b)  oktatási és művelődési intézmény területére állatot – vakvezető és jelző 
 ebek kivételével – az intézmény vezetőjének engedélye nélkül bevisz, 

c)  egészségügyi intézmény területére állatot az intézmény vezetőjének 
engedélye nélkül bevisz, 

d)  parkok, zöldterületek azon részeire, ahol ezt tábla tiltja, ebet - 
vakvezető és jelző ebek kivételével - beenged vagy bevisz, 

százötvenezer  forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-
felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

 
Szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése 
 
6. § (1) Aki Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek használatáról szóló 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet 
11.§ (1) bekezdésében meghatározott közterületen történő szeszesital 
fogyasztásának tilalmáról szóló rendelkezést megszegi százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-

felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 



 
Zajrendelet szabályainak megszegése 
 
7.  § (1) Aki 

a) a közterülettel érintkező felületre vagy épületen belüli üzletportálra, 
vagy építmény udvarába, kapualjba zajhatással járó hangosító 
berendezést helyez el, vagy működtet, 

b) az utcai, mozgó hangos reklám hangerejét úgy szabályozza be, hogy a 
kívánt figyelem felkeltő hatás a közvetlen környezetet meghaladóan is 
érvényesül, 

c) közterületen nappal 10,00 és 20,00 óra között a más jogszabályban 
előírt és e rendelet 2. § (1) bekezdésében szankcionált közterület-
használati hozzájárulás nélkül vagy erősítővel zenél, 

d) közterületen 20,00 és 10,00 óra között zenél, 
e) közterületen hangoskodik, trágár kifejezéseket használ. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-

felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki 

 
Eljárási szabályok 
 
8.  § (1) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával 

kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el. 
 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel a 
Ket. rendelkezéseit 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)  Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra 
tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben 
figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni.  

d)  Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság 
kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet 
eltekinteni. 

e)  A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.  
f)  A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell 

meghallgatni.  
 

Záró rendelkezések 
 

9.  § (1) Ez a rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell 

alkalmazni. 
 



10. § (1) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  közterületek 
használatáról szóló 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet 13.§-a az 
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  
 „(3) A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-                                                                                                                                                   
használati díj fizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól.” 

 
 
 
 
 Likai-Tóth Adél        Nagy Imre  
            jegyző      polgármester 

 
 


