Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár
Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati
rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és
Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. fiatalkorú: aki a cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a
tizennyolcadikat nem,
2. közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: az a tevékenység
vagy mulasztás, amely esetére önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását
lehetővé teszi.
2. Hatáskör
2. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási
hatósági eljárás (továbbiakban: eljárás) lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző
jogosult.
(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit
- e rendeletben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

3. Az eljárás megindítása
3. §
(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatt folytatott eljárás
lakossági bejelentésre, vagy a hatóság észlelése alapján kizárólag hivatalból indul.
(2) Az eljárás:
a) a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetésétől,
b) mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva álló határidő lejártától
számított 30 napon belül indítható.
4. Közigazgatási bírság és helyszíni bírság
4. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztóval (továbbiakban: jogsértő)
szemben közigazgatási bírság kiszabására a jegyző, helyszíni bírság kiszabására
önkormányzati rendeletben foglalt esetekben a Kecskeméti Városrendészet közterületfelügyelője jogosult.
(2) A jogsértővel szemben természetes személyek esetén kétszázezer forintig terjedő, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig
terjedő közigazgatási bírság, valamint ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható
ki.
(3) A kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a jogsértés tényét megállapító határozat
jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles megfizetni Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzat részére.
(4) A kiszabott helyszíni bírságot harminc napon belül kell megfizetni a Kecskeméti
Városrendészet részére a jogsértő részére átadott készpénz-átutalási megbízáson, vagy
átutalással.
(5) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni, közigazgatási bírságot
pedig csak abban az esetben, ha önálló keresete, jövedelme vagy vagyona van.

II. Fejezet
Közösségi együttélés alapvető szabályai
5. Gazdátlan állatok etetésével kapcsolatos szabályok megsértése1
5. §2

1
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Hatályon kívül helyezte: 13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát veszti: 2019. június 21.
Hatályon kívül helyezte: 13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát veszti: 2019. június 21.

6. A magántulajdonú ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos szabályok
megsértése
6. §
(1) Aki – a termőföld kivételével – a tulajdonában álló ingatlanának, valamint az ingatlanát
határoló zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,
azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot
szabhat ki.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
6. Hatályba léptető rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
(2) A 8-12. § 2017. május 2. napján hatályát veszti.
7. Módosító rendelkezések
8. §3
9. §4
10. §5
11. §6
8. Hatályon kívül helyező rendelkezések
12. §7
Kecskemét, 2017. március 30.
Szemereyné Pataki Klaudia sk.
polgármester

Dr. Határ Mária sk.
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kecskemét, 2017. március 30.
Dr. Határ Mária sk.
jegyző
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