
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelete  

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

  

1.§ Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkeményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) Nem állapítható meg – törvényben meghatározott kivétellel - a közösségi együttélés 

szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy 

jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a 

tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály 

közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.” 

 

     2.§ A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2)  Közterületen szeszes ital fogyasztása - szilveszterkor, közterületeken megrendezett 

vásárok és egyéb rendezvények alkalmával, illetve vendéglátó teraszok kivételével - tilos. A 

szeszesital fogyasztás megszegő jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) 

bekezdése tartalmazza.” 

 3. § A Rendelet 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  

     „(3) Aki  

a) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, 

félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve 

ezek munkaeszközét közterületen tárolja, 

 

b) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol, természetes személy esetén 

200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

 

 



4.§ A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés magatartási szabályai 

bármelyikét megszegi vagy megsérti, azzal szemben a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Törvény) foglaltak 

teljesülése esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 

(2) A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság összegének megállapításakor 

figyelemmel kell lenni a Törvény 10.§ (1) bekezdésében foglaltakra.  

(3) A közigazgatási bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a 

magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet 

szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. 

(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás 

formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több 

alkalommal is kiszabható.”  

 

5.§ A Rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltéréssel:  

a) fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az 

esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló 

jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.” 
 

6. § A Rendelet 12. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A közigazgatási hatósági eljárás  

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,  

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  

c) jogellenes állapot fenntartásába megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől indítható meg a Törvény 5. § (1) 

bekezdésében foglalt határidőre figyelemmel.  

(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell 

megfizetni.” 

 

7.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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