Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.
(Egységes szerkezetben a 21/2013. (IX. 16.) Ör. a 11/2016. (VI. 28.) Ör. a 6/2017. (III. 28.) Ör.
a 20/2017. (IX. 29.) Ör. a 14/2019. (VI. 25.) Ör. az 1/2020. (I. 22.) Ör. a 4/2020. (II. 25.) Ör. a
21/2020. (IX. 23.) Ör. és a 2/2021. (I. 19.) Ör.-rel)
Deszk Község Önkormányzat 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.
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Deszk község közigazgatási területén az e
rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.
2. Eljárási szabályok
2. § (1) 1 2 E rendeletben foglaltak betartását Deszk község közterület felügyelője és a Deszki
Polgármesteri Hivatal ügyintézője ellenőrzi.
(2) 3 A közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indítható. Az eljárás
lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény továbbiakban:
Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben
átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
3. Jogkövetkezmények
3. § (1) 4 5A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az Ákr., az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, és a
közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló
2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) 6
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Módosította a 21/2013. (IX. 16.) Ör. Hatályos 2013. szeptember 17. napjától.
Módosította az 1/2020. (I. 22.) Ör. Hatályos 2020. január 23. napjától.
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Módosította az 1/2020. (I. 22.) Ör. Hatályos 2020. január 23. napjától.
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Módosította az 1/2020. (I. 22.) Ör. Hatályos 2020. január 23. napjától.
5 Módosította a 2/2021. (I. 19.) Ör. Hatályos 2021. január 20 napjától.
6
Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (IX. 16.) Ör. 2013. szeptember 17. napjával.
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(3) 7 A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2004. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésében foglalt esetekben amennyiben a
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés ellenére a munkálatok nem kerülnek elvégzésre a
kötelezett által, azokat az önkormányzat elvégeztetheti, és annak költségeit áthárítja a kötelezettre.
(4) 8A kényszerkaszálást a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. végzi el a megrendeléstől
számított 10 napon belül.
(5) 9 A kényszerkaszálás egységterületre vetített díja bruttó 250,-Ft/m2, valamint bruttó 2000,-Ft.
kiszállási díj (továbbiakban együttesen: díj). A díjat a kötelezettség teljesítésére vonatkozó
felszólításban, valamint a végrehajtást elrendelő döntésben is közölni kell a kötelezettel.
(6) 10A kinyúló ágak és bokrok nyesését a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. végzi el a
megrendeléstől számított 10 napon belül.
(7) 11A fák és bokrok, cserjék nyesésének díja nettó 15.000.-Ft/megkezdett óra, a munkálatok
során keletkezett zöldhulladék elszállításának és aprításának díja nettó 5.000.-Ft/teherautó,
valamint a kiszállás díja nettó 2.000,- Ft (a továbbiakban együttesen: díj). A díjat a kötelezettség
teljesítésére vonatkozó felszólításban, valamint a végrehajtást elrendelő döntésben is közölni kell
a kötelezettel.
II. fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai és azok elmulasztásának következményei
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértését követi el az, aki
a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 14/1997
(IX.5.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal ellentétesen az önkormányzat
jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon
használja fel,
b) 12 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 33/2013.
(XII.16.) önkormányzati rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megsérti
c) a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2000. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet 18.§ (3), (4), (6), (7), (10) és (11) bekezdéseiben
foglaltakat megsérti,
d) az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001.(IX.26.) önkormányzati
rendelet 5. § (9) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltakat megsérti, továbbá az
utcanévtábla elhelyezését megakadályozza; a házszámtábla elhelyezési,
karbantartási vagy pótlási kötelezettségének nem tesz eleget.
e) alkohol tartalmú italt fogyaszt Deszk község közterületein, kivéve: közterületi
engedéllyel rendelkező vendéglátóhely (terasz, kitelepülés) fogyasztótere,
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Kiegészítette a 20/2017. (IX. 29.) Ör. Hatályos 2017. szeptember 30. napjától.
Kiegészítette a 14/2019. (VI. 25.) Ör. Hatályos 2019. június 26. napjától.
9
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Módosította az 1/2020. (I. 22.) Ör. Hatályos 2020. január 23. napjától.
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közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvények, valamint az év
utolsó és első napja.
f) 13 a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2004.
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1), (3) valamint (5)-(9) bekezdéseiben
foglaltakat, a 4. §-ban, 5. §-ban, 6. §-ban, 7. §-ban, 8. §-ban, 9. §-ban, 10. §ban, 11. §-ban, 12. §-ban, továbbá a 13. § (2) bekezdésben foglalt előírásokat
megszegi, továbbá az, aki:
fa) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi
el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti,
fb) az ingatlanán hulladékot raktároz, halmoz fel, mellyel a rovarok,
rágcsálók elszaporodását elősegíti,
fc) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély,
illetve hozzájárulás nélkül vesz igénybe,
fd) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol, vagy a
szennyvízcsatorna tisztító nyílás aszfaltozott üzemi területén járművel
parkol,
fe) 14 útburkolat szélétől mért 1 méteres távolságon belül bármilyen
tárgyat (pl. oszlop, virágtartó edény, kő..stb.) elhelyez. Kivételt
képeznek a közművek műtárgyai,
ff) 15 útburkolat szélétől mért 2 méteres távolságon belül fát, vagy 1,5
méteres távolságon belül cserjét ültet.
g) a helyi környezet védelméről szóló 8/2005.(IV.04.) önkormányzati rendelet 4.
§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakat, az 5. § (10) bekezdésében, a 11. § (1)
bekezdésében foglalt előírásokat megszegi, továbbá az, aki
ha) a közterületen a kutya által okozott szennyeződést otthagyja,
hb) a zöldterületen gépjárművel, kerékpárral közlekedik,
hb) a közterületen lévő virágot, dísznövényt leszedi, károsítja vagy élő
növény részeit engedély nélkül begyűjti,
h) az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
36/2008.(XII.22) önkormányzati rendelet 4. § (1) és a (4) bekezdéseiben
foglalt szabályozást megsérti,
i) 16 17
j) a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III.
26.) önkormányzati rendelet a 2. § (4) bekezdésében meghatározott módon
vagy célra használja a közterületet, a 2. § (6) bekezdésében meghatározott
helyeken hirdető-berendezést vagy hirdetményt helyez el,
k) a lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek nem tesz eleget,
l) 18 a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
2-8 §-aiban előírt magatartási szabályokat megszegi, az abban foglalt
előírásoknak és kötelezettségeknek nem tesz eleget.

13

Módosította a 11/2016. (VI. 28.) Ör. Hatályos 2016. június 29. napjától.
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14

III. fejezet
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2013. február 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

A dőlt betűvel szedett rendelkezések hatályba lépésének ideje: 2021. január 20.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

