KÖZZÉTÉTEL

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló mellékelt rendelet-tervezetet és indokolását
társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A rendelet tervezettel kapcsolatban bárki véleményt nyilváníthat írásban: a
hivatal@bank-falu.hu elektronikus levélcímen, vagy az Önkormányzat 2653
Bánk, Hősök tere 11. címre történő megküldéssel.
Bánk Község Önkormányzata a véleményeket 2017. február 28. 16.00 óráig várja.

A véleményezéssel kapcsolatos tájékoztatás:
A névtelenül érkezett véleményeket nem kell figyelembe venni. A véleményező adatainak
kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a véleményezéssel járó adatkezelés
tekintetében megadottnak kell tekinteni.

Bánk Község Önkormányzata

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (……..)
önkormányzati RENDELETE
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(tervezet)
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) d)
pontjában kapott falhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az e rendelet 4.§-12.§ban foglalt szabályokat megszegi.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás
bejelentés alapján vagy hivatalból indulhat meg.
(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(4) Az eljárás lefolytatása és a hatáskör gyakorlása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.
2.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 200.000
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, és a
cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző öt évben a településen nem valósított meg a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés
alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.
3.§ A közigazgatási bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, az elkövető általi elkövetés gyakoriságát, a magatartás
elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit.
Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szabályok
4.§ (1) Mindennemű zavaró zaj okozása, zajkeltő tevékenység végzése, így különösen motoros gépek,
fűnyíró, építőipari gépek üzemeltetése, hangos zenélés, zeneszolgáltatás vagy éneklés, pirotechnikai
termékek használata tilos:
a) május 1. és szeptember 30. között 8.00 óra előtt és 23.00 óra után,
b) október 1. és április 30. között 7.00 óra előtt és 22.00 óra után, továbbá
c) vasárnap, ünnepnap, és munkaszüneti napokon 12.00 órától 16.00 óráig.
(2) A település életében jelentős alkalmi, közterületi rendezvény esetén a (2) bekezdésben foglaltak alól a
Polgármester felmentést adhat.
(3) A (2) bekezdésben rögzített időintervallumok vonatkoznak a mobil hangosító berendezés (hirdető
autó) üzemeltetésére is. Ez alól kivételt képez, ha a közölt hirdetmény közérdekű, így különösen az
állampolgárokat érintő veszélyhelyzet esetén.
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A közterületek és a Bánki-tó használatával kapcsolatos szabályok
5.§ (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használata kizárólag a Polgármester engedélye alapján, az
engedélyben foglaltaknak megfelelően történhet. Az engedélyes köteles a megállapított közterület használati
díjat megfizetni.
(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet tisztán, rendben tartani, az eredeti állapotot
helyreállítani.
6.§ (1) A tó körüli sétány területe és a tó körüli zöldterület strandolásra, piknikezésre, napozásra,
sátorozásra nem használható.
(2) Állatokat a tóba vinni, úsztatni, fürdetni tilos.
(3) Vízi járművek (vizibicikli, csónak) használatára kizárólag az Önkormányzat, a strand mindenkori
üzemeltetője, valamint a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület jogosult.
(4) A tavon tilos mindennemű robbanómotoros vízi jármű használata, kivétel a vízkezelés céljából történő
használat.
(5) A Tóparti sétány területére gépjárművel, motorkerékpárral behajtani tilos, kivéve a polgármester
külön engedélyével.
(6) A Tóparti sétány és a parkerdő területén tüzet rakni tilos.
(7) A tavon található stégek kizárólag horgászati, illetve pihenési célra használhatóak.
(8) A víziszínpad kizárólag rendezvények lebonyolítását szolgálja, napozásra, illetve egyéb pihenési,
szórakozási célokra nem használható, a víziszínpadról vízbe ugrálni tilos.

Temető használatával kapcsolatos szabályok
7.§ (1) A temetőben a parcellázási terv alapján, soronként lehet temetni, a temetőkről és a temetkezésről
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
(2) Az elhunytat az eltemetés ideje szerint a sorrendben következő temetési helyre, vagy az eltemettető
kérelmére azon temetési helyre, mely fölött az eltemettetőnek rendelkezési joga van.
(3) A sírhelyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásás pontos helyét a Polgármesterrel előzetesen
egyeztetni kell.
(4) A síremlék, sírszegély nem foglalhat el a sírhelytől nagyobb területet, a sírhelyeket körülkeríteni tilos,
ülőhely, pad, fa és egyéb nem kegyeleti tárgy csak az üzemeltető engedélyével, az üzemeltető által kijelölt
helyen helyezhető el.
(5) Düledező síremlék helyreállításáról, elbontásáról a létesítő, illetve annak örököse köteles
gondoskodni.
(6) A sírok gondozásáról és környékének tisztántartásáról, gyomtalanításáról a hozzátartozók
rendszeresen kötelesek gondoskodni.
(7) A temetői munkák során feleslegessé vált földet, törmeléket, építési anyagot, régi, lebontott síremléket
az építési munka befejezésétől számított 3 napon belül az építtető köteles elszállítani a temető területéről, és
a munkavégzés során igénybe vett területet köteles rendbe tenni.
(8) A temetőben keletkezet hulladékot a kijelölt gyűjtőhelyen szelektíven elkülönített hulladékgyűjtőbe
kell elhelyezni.
(9) A temetőben tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőt látogatók kegyeleti
érzését sérti.
(10) A temető területére állatot bevinni, beengedni tilos. Ez alól kivételt képez a vakvezető kutya és a
rendőrségi nyomozókutya.

Közterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályok
8.§ (1) A közterület tisztántartása érdekében az ingatlantulajdonos, vagy az ingatlan használója, vagy
üzlet, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység, egyéb elárusítóhely esetén az üzemeltető köteles
a) az ingatlan, vagy árusító hely előtti, melletti, úttestig terjedő területet gondozni, tisztán tartani,
hulladék- és gyommentesíteni, a burkolt területeken a havat eltakarítani és síkosságmentesíteni; ha az ingatlan két közúttal is érintkezik, a feladatok mindkét irányra vonatkoznak;
b) az ingatlan melletti nyílt árok, vízelvezető árok és műtárgyainak tisztántartása,
gyommentesítése, az árok szükség szerinti mélyítése, a víz folyását biztosító szinten tartása;
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c) az ingatlana előtti közterület szennyeződéstől való megtisztítása;
d) a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot az önkormányzati
rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és
elszállításáról gondoskodni;
e) a közterületek tisztántartása során a porzás okozta légszennyezettséget szükség esetén
locsolással, vízzel való tisztítással elkerülni.
(2) Amennyiben a közterület két szomszédos ingatlan, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró,
a tisztántartási kötelezettség az érintett ingatlantulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg.
(3) A közterületen letakarított havat úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos-, se a gépjárműforgalmat ne
akadályozza. Ennek érdekében havat tilos felhalmozni gyalogos- vagy gépjárműforgalmat bonyolító
közúton, útkereszteződésben, kapubejárat előtt annak szélességében, tömegközlekedési jármű
megállóhelyénél.
(4) Az eb sétáltatója kötelez az eb által közterületen okozott szennyezés eltávolításáról haladéktalanul
gondoskodni.
(5) Aki szállítási, rakodási, vagy egyéb tevékenység során a közterületet szennyezte, köteles a
közterületet megtisztítani.
9.§ (1) Tilos
a) az úttestet, járdát, vízelvezető árkot, egyéb közterületet, közterületi felszerelési és
berendezési tárgyat szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni,
megrongálni, szemetet, hulladékot, egészségre ártalmas, veszélyes anyagot kiönteni,
elszórni, kivezetni;
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre,
csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni;
c) közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani, leszakítani;
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni;
e) közterületre háziállatot kiengedni, tóban fürdetni, úsztatni.
Házszámozással kapcsolatos szabályok
10.§ (1) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy
házfalra, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, vagy tulajdonosának
kihelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti
cseréjéről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának vagy kezelőjének kell gondoskodnia.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok
11.§ A település területén valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező
hulladék összegyűjtéséről és a begyűjtési tevékenységet végző közszolgáltató részére történő átadásáról az
erről szóló külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodni.

Önkormányzati jelképek védelme
12.§ (1) Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) jelképeit (címer, zászló) az
Önkormányzaton kívül más személy a Polgármester engedélye alapján, az engedélyben foglaltak szerint
használhatja, a képviselő-testület által meghatározott díj megfizetése esetén.
(2) Az Önkormányzat jelképeinek közösséget sértő módon történő használata tilos.
Záró rendelkezés
13.§ Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással kapcsolatos”
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.
14.§ (1) Ez a rendelet 2017. ……………… 1-jén lép hatályba.

Bánk, 2017. ……………………….

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. ………………………-án

Torma Andrea
jegyző
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a …../2017. (………………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése felhatalmazást
adott a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy rendeletben határozza meg az öngondoskodás és a
közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A képviselő-testület a hatályos önkormányzati rendeletekben a közösségi együttélés alapvető szabályait
meghatározó előírások figyelembe vételével jelen rendeletben meghatározta a közösségi együttélés azon alapvető
szabályait, melyek elmulasztása jogkövetkezményt von maga után, valamint a rendeletben meghatározásra
kerültek a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén alkalmazandó eljárási szabályok és
szankciók.
Részletes indokolás
1-3.§-hoz
Aki az e rendeletben foglalt szabályokat megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el, és vele szemben 200.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Az eljárás során a bírság
kiszabásakor és a bírság összegének meghatározásakor az eset összes körülményét, így a jogsértés enyhítő és
súlyosbító körülményeit is figyelembe kell venni, mely alapján a hatáskör gyakorlója mérlegelési jogkörében
dönt. Amennyiben a jogsértés csekély súlyú, a hatáskör gyakorlója a bírság kiszabása helyett figyelmeztetést
alkalmazhat.
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezései szerint kell eljárni, a rendeletben foglalt eljárás megindítási határidő figyelembe vételével.
A képviselő-testület a hatáskör gyakorlását, az eljárás lefolytatását és a szankció kiszabását a polgármester
hatáskörébe utalja.
4.§-hoz
A felmerült lakossági igénynek eleget téve a képviselő-testület rögzítette, hogy mely időszakokban, és mely
helyszíneken tilos mindennemű (ide értve az esetlegesen indokolt zajkeltést is) zavaró zaj keltése.
A település életében jelentős rendezvényhez kapcsolódóan a Polgármester e szabályok alól felmentést adhat.
5-12.§-hoz
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi társadalmi viszonyok rendezésére több önálló
önkormányzati rendeletet alkotott, így többek között a közterületek és a Bánki-tó használatáról, a temető
használatáról, a közterületek tisztántartásáról, a házszámozás szabályairól, a szilárd és folyékony
hulladékgazdálkodásról és az önkormányzati jelképekről, mely rendeleti előírások alapján meghatározásra
kerültek a közösségi együttélés alapvető szabályai.
14.§-hoz
A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
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