
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

17/2012. (V.31.) rendelete   

 

 

 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről    

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés e.) pontjában, 

146/A.§-ában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012.évi évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 94/B.§(1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

1.§ 

(1)  E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül az a magatartás, 

amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes, melyet Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete e 

rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősített. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város közigazgatási területére és azon belül minden 

természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

 

(3) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás 

szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, akkor sem, ha a tevékenységre, vagy mulasztásra 

törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

 

(4) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 

(5) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor 

sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes 

személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

2. § 

(1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a 

cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 

(2) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a 

cselekmény elkövetésétől számított 90 napon belül; 

b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a cselekmény 

elkövetésétől számított 90 napon belül; 

 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a 

jogellenes állapot észleléstől számított 90 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, 

közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. 

 



(3) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 

ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 

(4) Helyszíni intézkedés során, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést 

teljes mértékben elismeri, a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

(5) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó 

tájékoztatásra igazolja. 

 

(6)A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 30 

napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Mezőkövesd Város   Önkormányzatának 

11734107-15350071 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. 

 

(6) E rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat. 

 

II. Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

3. § 

(1) A közterületek rendjével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: 

a) zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön önkormányzati rendelet 

szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe; 

b) a közhasználatú zöldfelületen a kerti építményeket, berendezéseket rendeltetésellenesen 

használja vagy tönkre teszi; 

c) a közhasználatú zöldterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza; 

d) a közhasználatú zöldterületeken a virágokat, dísznövényt leszedi, károsítja, a fák, bokrok ágait, 

gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki; 

e) a közhasználatú zöldterületeken a fákat engedély nélküli kivágja, metszi, visszavágja, kivéve a 

lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását; 

f) a díszburkolatú járdákon, sétányokon sóval végzi a síkosság mentesítést; 

g) a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja; 

h) zöldterületre, díszburkolatra járművel ráhajt, a zöldterületen közlekedik, parkol, kivéve a 

rendőrség,mentők, tűzoltók valamint a köztisztasági szolgáltatást ellátók e funkciót betöltő 

gépjárművei; 

i) a közterületi játszóteret nyitvatartási időtől eltérő időtartamban használja, vagy ott tartózkodik,   

j)  emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, 

szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,   

k) játszótérre ebet visz, 

l)  közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve:  

la) az engedélyezett alkalmi rendezvényt,  

lb) a vendéglátó-ipari előkertet,  

lc) kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi 

rendezvényt,  

ld) minden év december 31. napján 18.00 órától a következő év január 1. napján 6.00 óráig terjedő 

időszakot 

 

(2) Közterület használatával összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a)   közterület-használati engedély nélkül 

aa) közterületen épületet, építményt, árusító pavilont, hirdető berendezést helyez el, 

ab) közterületen helyez el távbeszélő fülkét, postai levélszekrényt, kirakatszekrényt, 

ac) építőanyagot, tüzelőanyagot, építési munkával kapcsolatos eszközt 24 órát meghaladóan 



közterületen tart, 

ad) kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkusz és mutatványos tevékenységet végez, árusító 

eszközt, berendezést használ, 

ae) közterületen létesít vendéglátó-ipari teraszt, előkertet, 

af) közterületen szállítás vagy árurakodás céljára 24 órát meghaladóan használ, 

ag) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi, szórakoztató, sport, kulturális és közművelődési 

rendezvények céljára, művészeti, mutatványos, képzőművészeti tevékenység végzésére, tűzijáték 

rendezéséhez közterületet vesz igénybe, 

ah) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli járművét közterületen tárolja, 

ai) a közút és tartozékainak építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatosan közterület foglal, 

aj) a közművek vezetékeinek javítása esetén 72 órát meg nem haladóan veszi igénybe, 

b) a közterületet engedélytől eltérően használja, 

c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, szennyező anyagot 

naponta nem szállítja el, 

d) a közterület-használati engedélyes az engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az 

eredetivel megegyező állapotban adja vissza,  

e) a közterület-használati engedélyt a közterület használatakor nem tartja magánál és ezzel az 

ellenőrzést akadályozza, 

f) közterületen  bármilyen bódító szert használ (szipuzik), 

g) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Mezőkövesd Város  

Önkormányzatának tulajdonosi, valamint Mezőkövesd Város Jegyzőjének közútkezelői 

hozzájárulásával, 

g) olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, 

zavaró hatású, 

h) a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével 

annak forgalmát veszélyezteti, 

i) a közterület eltérő használata miatt megbontott közterület helyreállításáról nem gondoskodik, 

j) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó járművét közúton vagy 

más közterületen engedély nélkül tárolja, 

k) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja a közterületet az alábbi célokból: 

ka) belterületen: 

1. a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez; 

2. közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari, továbbá egyéb, szolgáltatási célú építmény 

építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén; 

3. útcsatlakozás létesítésekor; 

4. kapubejáró kivitelezése esetén; 

5. telephelyre utaló reklámtábla és KRESZ tábla elhelyezése esetén; 

6. közterület területén kívüli területről csapadékvíz bevezetése a közút vízelvezető létesítményébe; 

kb) külterületen: 

1. a közút tengelyétől számított 50 m-en belül építmény elhelyezéséhez; 

2. a közút területének határvonalától számított 10 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágásához; 

l) a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja be, 

m) Mezőkövesd város közigazgatási területéhez tartozó közterületen, gépjárműparkolókban 

táborozik, 

n) a Kavicsos tó befagyott jegére rámegy, azon tartózkodik, a tóban horgászik, 

o) a közterületi szökőkutakban fürdik. 

 

(3) Házszámtáblák elhelyezésével összefüggően, tiltott, közösségellenes magatartást követ el 

az, aki: 

a) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi; 

b) az utcanév-táblákat vagy házszámokat megrongálja, eltakarja, illetőleg engedély nélkül 

eltávolítja, 



c) a házszám feltüntetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

d) közterületi házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít. 

 

(4) A növények telepítésével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el  az, 

aki:  
a) belterületen, valamint a külterületnek a mezőgazdasági kerten belül eső részén nem tartja be az 

alábbi, legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától: 

aa)   1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje  (bokor), 

fa esetében legalább 2 méter, 

ab)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos fenyőfélék 

esetében legalább 3 méter, 

ac)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 5 méter, 

ad)   nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor) és fenyőféle 

esetén legalább 0,5 méter, 

b) külterületnek a mezőgazdasági kerteken kívül eső részén - amennyiben a szomszédos földterület 

szőlő, gyümölcsös vagy mezőgazdasági kert - szőlőt, gyümölcsfát az a) pontban meghatározott 

telepítési (ültetési) távolságok be nem tartásával, egyéb cserjét (bokrot) és fát az alábbi telepítési 

(ültetési) távolságok be nem tartásával ültet: 

ba)   1 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 0,8 méter 

bb)  2 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 1,2 méter, 

bc)   2 méternél magasabbra növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 2 méter, 

bd)  fa esetében 8 méter, 

c) kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú, tömör kerítésre futtatja fel, 

d) amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé telepített 

növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek 

hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be, 

e) árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában lévő olyan növényeket, melyek a 

telekhatártól számított 2 méteren belül vannak, 

f) az ingatlanról a szomszédos telekre átnyúló ágak, gallyak levágásáról nem gondoskodik. 

(5) Az Önkormányzat jelképeinek használatával összefüggően tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, aki: 

a) a város címerét vagy a város zászlaját a 22/2007.(IV.26.) önkormányzati rendeletben 

meghatározottól eltérően engedély nélkül ábrázolja, állítja elő, vagy hozza forgalomba; 

b) a város logóját kereskedelmi terméken, érmén, emléktárgyon a polgármester engedélye nélkül, 

vagy az engedélytől eltérő módon használja fel. 

 

(6) A kötelező közszolgáltatások igénybevételével összefüggően tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének 

szabályozásáról szóló 34/1998.(XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi, a 

szolgáltatást végző szervezet tagját az ingatlanába a kéményseprési közszolgáltatás elvégzése 

céljából nem engedi be, vagy az ingatlana kéményével kapcsolatban feltárt szabálytalanságot a 

kéményseprési közszolgáltató által meghatározott határidőn belül nem szünteti meg. 

 

(7) Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggően tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, aki: 

a) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

b) a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 

hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 

társasházak kukái – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból 

kommunális hulladékot kivesz és azt szétszórja, 



c) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig 

környezetszennyező és városképet rontó módon tárolja, 

d) hulladékot elhagy, felhalmoz, ellenőrizetlen körülmények között helyez el, kezel, 

e) a helyi közutak szélétől 1,5 méteren belüli közlekedésbiztonságot akadályozó vagy veszélyeztető 

anyagot helyez el,  

f) a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre 

megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása 

hiányában más gyűjtőedényébe helyez el, 

g) állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok 

megsértésével helyez el, 

h) háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi 

hulladékgyűjtőben helyezi el, 

i) az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, 

valamint a szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik, 

j) az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, 

valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen 

környezetét reggel 8.00 óráig nem tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, 

k) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem 

megfelelően gondoskodik, 

l) hulladékgyűjtő edényzetének tárolóhelyét és annak 2 méteres környezetét nem tartja tisztán, 

m) beépítetlen ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik; 

n) avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot nem megengedett módon 

helyezi el. 

o) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba 

bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, (különös 

tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről) nem gondoskodik, e területen a hó eltakarítására, 

síkosság elleni védekezésre vonatkozó kötelességét elmulasztja, 

p) az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 

üzemszerű használatáról nem gondoskodik, a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról 

közterületre kihajló növények gallyazását nem végzi el, 

q) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 

szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 

hulladékok eltávolításáról, 

r) az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz folyamatos síkosság-

mentesítéséről nem gondoskodik és nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában 

lévő ingatlanról a közútra föld, iszap,kő vagy más anyag ne kerülhessen ki, 

s) az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti,  közkifolyókról 

autót mos, 

t) környezetszennyeződést, eldugulást, rongálást okozó anyagot közcsatorna vízelnyelő aknájába 

önt vagy bevezet, 

u) az a tulajdonos, aki a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az 

a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-

, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár, 

v) a szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más 

árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- 

és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.  

 

(8) Állattartással összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) az állattartási övezetekre vonatkozó, az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak megsértésével folytat állattartási tevékenységet, 

b) az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott egyedszámnál 



több állatot tart, 

c) aki az állat tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során nem az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló jogszabályok, valamint nem a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 

jó gazda gondosságával jár el, 

d) az állatait a lakosság nyugalmának megzavarásával, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, 

közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok megszegésével tartja. 

e)  állatot közterületen legeltet, jártat, 

f) az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények 

létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, 

g) az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a 

káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a 

közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó 

jogszabály rendelkezéseit nem tartja be, 

h) az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem 

gondoskodik, 

i) az eb és macska-tartás az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.)  önkormányzati rendeletben 

meghatározott szabályait megszegi, 

j)  úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét,  

k)  nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon 

átjutni,  

l) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások 

erkélyét, teraszát szennyezi,  

m) almos trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol,  

n)  nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,  

o) közterületen, közös használatú udvaron vagy bárki más által igénybe vehető egyéb területen az 

ebet nem pórázon és szájkosárral vezeti; a szájkosár használatára kötelezett ebek fajtáit az állatok 

tartásáról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklete tartalmazza. 

 

(9)Hirdetmények, hirdető-berendezések elhelyezésével összefüggően tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, aki: 

a) közterületi használati engedély nélkül közterületen reklámberendezést, hirdetést, reklámot helyez 

el,  

b) hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során – ideiglenesen elhelyezhető 

megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével –nem a vonatkozó 

hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el, 

c) a hirdető- és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról a 

közterület-használati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában annak üzemeltetőjeként 

nem gondoskodik, 

d)  hirdető-berendezést helyez el; 

da) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben, játszótéri berendezéseken, 

db) épületek falain, kerítésein és kapuin, 

dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon, közlekedési táblán és egyéb utcabútoron, 

dd) műemléki és helyi védelem alatt álló épületeken, köztéri szobrokon, emlékművön 

df) temetőben, annak kerítésén, 

dg)Polgármesteri Hivatal külső homlokzatán, kerítésén, 

e) a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi 

szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki, 

f) hirdetményt terjeszt;  

fa) a köztisztasági előírások megsértésével, 

fb) hirdetmény rögzítését nem vízoldékony, vagy más környezetbarát ragasztóval végzi, 

fc)1 m
2
 feletti hirdetési felületű hirdetőtáblát, hirdetőoszlopot, megállító táblát és címtáblát 

alkalmaz a városközpontban, 



g)  hirdető-berendezés elhelyezésével akadályozza  

ga) a közút más részeinek, 

gb) a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy 

gc) a közterület és az ingatlanok fenntartási munkálatait; 

h) a felszólítást követő 8 napon belül hirdető-berendezését saját költségén nem távolítja el, 

i)a Zsóry-fürdő üdülőterületén szállásférőhelyet ideiglenesen gépjárműre szerelt, gépjárművön vagy 

gépjárműben elhelyezett, kerékpárra szerelt vagy kerékpáron elhelyezett, illetve kézben tartott és a 

tevékenységére – szállásközvetítésre – utaló hirdető-berendezéssel reklámoz, 

j) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a hirdetmények, hirdető-berendezések elhelyezésére 

szóló 15/2007.(III.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott útszakaszokon, területeken 

előírtakat nem tartja be. 

 

  (10) Kereskedelemmel és szolgáltatással összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást 

követ el, aki 

a)  közterületen jogosulatlanul árul, árusít,  

d)  az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a 

tevékenységet.  

(11) A helyi környezet védelmével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, 

aki: 

a) csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba szennyvizet vezet, kibocsát (még tisztítás után is), 

b) felszíni vízfolyásokba szennyvizet, szennyező anyagot juttat, 

c) s vízfolyást, patakmedret, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyez, ezekbe, valamint ezek 

partjaira hulladékot, törmeléket lerak, 

d) kommunális szennyvizet közmű csatornába engedély nélkül bevezet, 

e) közmű csatorna hiányában kommunális szennyvíz elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést 

(vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) nem alakít ki, a szennyvíztisztító rendszeres kar-

bantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik, 

f) a gyűjtött, szippantott kommunális szennyvizet és szennyvíziszapot nem az engedélyezett 

szennyvíztisztító telepen helyezi el, 

g) nyílt és zárt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése 

során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes 

göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), 

h) a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, 

kerti hulladékot nyílt téren éget, nádas és más vízinövényt, tarlót éget, és az égetést nem 

5.00 óra és 7.00 óra, valamint 18.00 óra és 19.00 óra között végzi, szombaton és vasárnap tilos az 

égetés, 

i) tűzgyújtási tilalom alatt szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt, 

j) a szabadban tüzet gyújt, vagy tüzelőberendezést használ oly módon, hogy az a környezetére tűz- 

vagy robbanásveszélyt jelent. 

(12) Vásárral és piaccal összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) a piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban foglaltakat megszegi, 

b) nem az üzemeltető által kijelölt helyen árusít,   

c) a részére kijelölt árusító helyet nem rendeltetésszerűen használja, 

d) a használati jogot igazoló jegyet a fenntartó, az üzemeltető és a jegyző által megbízott  

személynek felhívására nem mutatja be, 

e) a vásár és piac területén a forgalmat akadályozza, közlekedési utakat eltorlaszolja, hangoskodik 

f) a vásár és piac területén – beleértve a közlekedésre fenntartott helyeket is- az árusítás során 

keletkezett hulladékot elszórja vagy a területet bármilyen módon beszennyezi 

 



III. Záró rendelkezések 

4.§ 

(1) Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba. 

(2 ) Hatályát veszti  

a)Mezőkövesd Város Önkormányzatának a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és 

rendjének szabályozásáról szóló 39/2005.(XII.01.) önkormányzati rendelet a 6.§ (2) és (3) bekezdése,  

b) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a Mezőkövesd város belterületén a táborozás rendjének 

szabályozásáról szóló 8/2007.(III.01.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés b) pontja, a 

„szabálysértés” szövegrész és az 5. §-a,  

c) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterület eltérő használatáról és a használat díjának 

meghatározásáról szóló 14/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet  „szabálysértés” szövegrész, és a 18.§-

a,  

d)  Mezőkövesd Város Önkormányzatának az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati 

rendelet „szabálysértési rendelkezések” szövegrész és a 21. §-a,  

e) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú 

zöldterületek fenntartásáról, védelméről szóló 27/2007.(V.31.) önkormányzati rendelet  

„ szabálysértés” szövegrész és 12. §-a,  

f) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közkifolyók használatának szabályozásáról szóló 

28/2007.(V.31) önkormányzati rendelet 4. §-a,  

g) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és 

zászlajának használata, a zászlózás rendjéről szóló 22/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet 15. §-a, 

és a„szabálysértési rendelkezés” szövegrész,  

h) Mezőkövesd Város Önkormányzatának az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. 

§-a, és a  „ szabálysértés” szövegrész ,  

i) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a hirdetmények, hirdető berendezések elhelyezésére 

Mezőkövesd városban a 15/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelet  „ szabálysértés” szövegrész és a 

8.§-a, 

j) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályozásáról szóló 34/1998.(XI.26.) önkormányzati rendelet „ III. 

Fejezet,szabálysértés” szövegrész és a 10.§-a, 

k) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás szabályainak és díjainak meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII.27.) önkormányzati 

rendelet „szabálysértések” szövegrész és a 20.§ (1),(2),(3),(4),(5) bekezdései, 

l) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterületen történő szeszesital fogyasztás és dohányzás 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet„ szabálysértés” szövegrész és a 3.§-a. 

 

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a rendelet 4.§ (2) bekezdése. 

 

dr. Fekete Zoltán sk.    dr. Jakab Orsolya sk. 

          polgármester            jegyző 
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