
 

 

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 közterület-
felügyelője 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 megsértése 
 

5. § 
 
(1) Aki közterületen gazdátlan állatot etet, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, 
a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 
 



 

 

 
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. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület elnevezések 
megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és közterületi 
alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendeletének 17. § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és Az épületek 
számozása alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki: 
 
„(1) Az épületek jelölése házszámmal történik. 
(2) A házszámot a tulajdonos az ingatlan települési címének nyilvántartásba vételét követő 

30 napon belül köteles kihelyezni az épületre, elsősorban a kapu melletti falon, kerítésen 

úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen. 

 

17/A. § 

 

(1) Aki  

a) a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető táblát beszennyezi, eltakarja, 
jogosulatlanul kihelyezi, leszereli, vagy 
b) a házszámot az ingatlan települési címének nyilvántartásba vételét követő 30 napon 

belül nem helyezi ki az épületre, elsősorban a kapu melletti falon, kerítésen úgy, hogy az a 

közterületről jól látható legyen, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot 

szabhat ki.” 

 

 



 

 

 
9. § 

 
(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zöldfelületek 
(parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, 
fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V. 25.) önkormányzati 
rendeletének 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) az útszakaszt határoló ingatlan tulajdonosának hozzájárulása nélkül a kiemelt 
szegéllyel nem rendelkező utak melletti zöldsávon, valamint e rendelet szerinti 
zöldfelületeken járművel közlekedni, várakozni, járművet javítani vagy tisztítani,” 
 
(2) A zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, 
létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) zöldfelületen a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá 

tartozó fás szárú növényt jogellenesen megcsonkítani,” 
 
(3) A zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, 
létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(2) Aki 
a) az útszakaszt határoló ingatlan tulajdonosának hozzájárulása nélkül a kiemelt 

szegéllyel nem rendelkező utak melletti zöldsávon, valamint e rendelet szerinti 
zöldfelületeken járművel közlekedik, várakozik, járművet javít vagy tisztít, azzal 
szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki,  

b) zöldfelületen a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá 

tartozó fás szárú növényt jogellenesen megcsonkít, azzal szemben a jegyző 

közigazgatási bírságot szabhat ki.” 

 

(4) A zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, 
létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(7) Aki a telekhatár és az úttest közötti zöldfelület, zöldsáv fenntartását, kaszálást, 

gereblyézett rend biztosítását a telekhatártól számított 4 m szélességben nem végzi el, 

azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki. 

 
(5) A zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, 
létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a a következő 5. ponttal egészül ki: 
 
[A rendelet alkalmazása szempontjából] 
„5. Jármű: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM rendelet 1. 
számú függelék II. a) pontja szerinti közúti szállító, vagy vontató eszköz, a kerékpár 
kivételével.” 

 
 



 

 

10. § 
 
(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének 3. §-a a következő 18. és 
19. ponttal egészül ki: 
 
[E rendelet alkalmazása szempontjából:] 
„18. Játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendelet 2. § a) pontja szerinti külső tér; 
 
19. Játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) 
GKM rendelet 2. § b) pontja szerinti játszótéren elhelyezett eszköz.” 

 
(2) A közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Aki a közterületen lévő játszótéren a kihelyezett játszótéri eszközöket vagy 
tornaszereket rendeltetésüktől eltérő módon használja, azzal szemben a jegyző 
közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 
(3) A közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a a 
következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(1a) Aki közterületen elhelyezett emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési 
tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templom előtti lépcsővel 
határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, vagy kerékpározik, azzal szemben a jegyző 
közigazgatási bírságot szabhat ki. 
 
(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott esetben a jogsértővel szemben a közterület-
felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

11. § 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati 
rendeletének 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni  
a) az ingatlanát határoló gyalogos közlekedési felület – ide nem értve az azzal 

egybeépített autóbusz megállóhelyet, továbbá azon lévő építményt és utcabútort – 
vonatkozásában:  

aa) legfeljebb 3 méter együttes szélességű burkolattal ellátott járda, kijelölt gyalogút, 
gyalog- és kerékpárút teljes, 

ab) 3 métert meghaladó burkolatszélesség esetén 3 méter szélességű területének,  
ac) tömbtelek esetében a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 

megközelítésére és körüljárására szolgáló, legfeljebb azonban 3 méter szélességű 
területnek, 

ad) burkolattal ellátott gyalogos közlekedési felületek hiányában legalább 1 méter 
széles sávnak a tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről,  

b) az ingatlanát határoló zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról. 
 
 



 

 

 
(4) Aki a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, azzal szemben a jegyző 

közigazgatási bírságot szabhat ki.  
 

8. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

12. § 
 

Hatályát veszti a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) 
védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről szóló 14/1999. 
(V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e), f), g) és h) pontja, és a 8. § (2) 
bekezdése. 
 
Kecskemét, 2017. március 30. 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester      jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2017. március 30. 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
              jegyző 

 


