
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelete 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 7/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 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 következőket rendeli el: 
 
1. §   Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi  
  együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának   
  jogkövetkezményeiről szóló 7/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet (a  
  továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
  rendelkezés lép: 
  „4. § (1) a) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a 
  zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon 
  szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul rongálja, károsítja vagy elpusztítja,  
  közterületen  engedély nélkül fát kivág vagy fát ültet,” 
 
2. §  (1)  A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

  „5. § (1) e) nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség takarításáról 
  és fertőtlenítéséről, az állattartó épületben és környezetükben a rovarok és 
  rágcsálók rendszeres irtásáról,” 
 (2)  A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
  „5. § (1) f) zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt 
  szivárgásmentes gyűjtéséről,” 
 

3. §   A Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 
  „A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályok  
  7/A. § (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
  el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós 
  használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos),  
  másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán 
  tartása tekintetében pedig a  használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból  
  származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a  továbbiakban együtt: használó), 
  aki nem gondoskodik: 
  a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, 
  b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú 
  részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és 
  padlásrész és hulladékgyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, 
  rovar és rágcsálómentesítéséről,  
  c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás 
  céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, 
  rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről, 
  d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, 
  illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán 
  tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, 



  e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
  fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, 
  f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos   
  megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a  
  csapadékvíz zavartalan  lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
  eltávolításáról, 
  g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 
  méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
  terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a 
  fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő 
  növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról,  
  összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett 
  járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas 
  legyen, 
  h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról, 
  i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, 
  a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a   
  rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és 
  ne veszélyeztesse. 
  (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a 
  köztisztaság fenntartása körében, aki a szokásos mennyiségű hulladéknál  
  nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről - amennyiben 
  az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltakon 
  kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék -
  annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik.  
  (3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a 
  köztisztaság fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó 
  egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, 
  intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót 
  nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való 
  ürítéséről nem gondoskodik. 
  (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a 
  köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:  
  a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák,  
  járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság 
  mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik, 
  b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a 
  gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését 
  akadályozza,  
  c) hórakást  
  ca) útkereszteződésben, 
  cb) útburkolati jeleken, 
  cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, 
  cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré, 
  ce) kapubejárat elé, annak szélességében  
  helyez el. 
  d) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén 
  konyhasót használ. 
  



  (5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
  a hulladékgyűjtő udvaron, hulladékgyűjtő szigeten, hulladéklerakóban,  
  hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett 
  szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál. 
  (6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
  a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében  - a közegészségügyi 
  és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával  
  - olyan szennyezőforrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a 
  talajvizet szennyezheti,  
  b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, 
  más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes  
  engedélyével, 
  c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.” 
  (7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület- 
  felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot 
  szabhat ki.” 
 

4. §   A Rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki: 
  „Házszámtábla elhelyezése 
  7/B § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el 
  az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a  
  házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
  szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 
  a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 

5. §   A Rendelet a következő a 7/C. §-sal egészül ki: 
  „Sajóbábony Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények 
  7/C. §  (1)A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 
  Sajóbábony város címerét vagy zászlaját Sajóbábony Város Önkormányzata 
  Képviselő-testülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban   
  meghatározottaktól eltérő módon használja.  
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 
  a Ket. alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

6. §   Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
       Likai-Tóth Adél sk.                                                                          dr. Szilva István sk. 
             jegyző                                                                                              polgármester 
 
A rendelet kihirdetve 2015. április 01. 

 
Sajóbábony, 2015. április 01. 
 
                                                                         Likai-Tóth Adél sk. 
                                                                               jegyző 

 


