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Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról 

 

 

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

következményeiről a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

    Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre1 terjed ki, aki Szigetvár város közigazgatási területén e rendeletben 

meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást tanúsít. 

 

2. Általános szabályok 

 

2. §2 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 

eljárásokban Szigetvár Város Jegyzője jár el. 

 

(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás, ha 

a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg, 

úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet 

közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt 

lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény3 rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 

 
1 Módosította a 12/2017. (IV.27.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2017. április 28-tól. 
2 Módosította a 32/2013. (IX.20.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 21-től. 
3 A jogszabályi hivatkozást módosította a 23/2020. (X.29.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2020. október 30-tól. 
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(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatti eljárás 

kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi 

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

(5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. 

 

(6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni. 

 

(7) 4A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével 

szemben, természetes személy esetében kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság 

szabható ki, míg a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben 

a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

 

3. Városi jelképek előállításával, használatával és a fellobogózással összefüggő 

magatartások 

 

3. § 

 

Aki  

1. a város címerét vagy zászlaját engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, illetve a 

város címerét engedély nélkül használja;   

2. a város címerének, zászlajának előállítására és forgalomba hozatalára, valamint a város 

címerének használatára vonatkozó engedélyben foglaltakat megszegi; 

3. 5 

 

4. 6 

 

5. a városi címer, zászló és az állami címer, zászló együttes használata során az állami 

címer, zászló elsőbbségét nem biztosítja, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.  

 

 

 
4 Módosította a 12/2017. (IV.27.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2017. április 28-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte a 18/2021. (V.20.) Ör. 2.§ a) pontja Hatálytalan: 2021.05.21. 
6 Hatályon kívül helyezte a 18/2021. (V.20.) Ör. 2.§ a) pontja Hatálytalan: 2021.05.21. 
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4. A közterület rendje elleni magatartások 

 

4. § 

 

Aki   

1. a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja; 

2. a közterületen elhelyezhető tájékoztatók, megállító táblák, hirdető berendezések 

elhelyezési szabályait megszegi; 

3. 7 

 

4. 8 

 

5. a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében 

meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, azaz a Szigetvári 

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán9 a közterület használat tényét és kezdő 

időpontját legkésőbb a használat megkezdése előtt három nappal nem jelenti be, illetve 

tüzelőanyag közterületen történő elhelyezése esetén azt a közterület-használat 

megkezdésének napján nem jelenti be, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.  

 

5. § 

 

Aki kolduló, kéregető tevékenységet folytat Szigetvár Város közigazgatási területén és 

magatartása nem tartozik a szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá, közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.  

 

5. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos magatartások 

 

6. § 

 

(1) Annak a kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek az üzemeltetője, aki 22:00 és 05:00 

óra között nyitva tart, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást 

követ el.  

 

(2) Annak a vendéglátást folytató üzletnek az üzemeltetője, aki  

a) az I. számú lakóövezetben hétköznap és hétvégén 02:00 és 06:00 óra között nyitva 

tart; 

b) a II. számú lakóövezetben hétköznap 02:00 és 06:00 óra, hétvégén 04:00 és 06:00 

között nyitva tart; 

 
7 Hatályon kívül helyezte a 18/2021. (V.20.) Ör. 2.§ b) pontja Hatálytalan: 2021.05.21. 
8 Hatályon kívül helyezte a 23/2020. (X.29.) Ör. 5. §-a. Hatálytalan: 2020. október 30-tól. 
9 Az elnevezést módosította a 23/2020. (X.29.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2020. október 30-tól. 
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c) a III. számú lakóövezetben hétköznap és hétvégén egyaránt 00:00 és 06:00 óra 

között nyitva tart, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.  

 

(3) A (2) bekezdésben írt üzletek teraszainak az üzemeltetője, ha 

a) az I. számú lakóövezetben hétköznap 00:00 és 06:00 óra, hétvégén 01:00 és 06:00 

között nyitva tart; 

b) a II. számú lakóövezetben hétköznap 00:00 és 06:00 óra, hétvégén 01:00 és 06:00 

óra között nyitva tart; 

c) a III. számú lakóövezetben hétköznap és hétvégén egyaránt 00:00 és 06:00 óra 

között nyitva tart, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.  

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben írt korlátozás nem terjed ki az üzletek éjszakai nyitvatartásának 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet 4.§-ában szabályozott esetekre. 

 

6. Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

7. § 

 

(1) Aki a lakóház erkélyén galambot tart, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást követ el. 

 

(2) Aki közterületen galambot etet, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást követ el. 

 

(3) Aki megszegi az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 6. §-ában 

foglalt biohumusz előállítás, trágyagiliszta tenyésztés, trágya, illetve trágyalé tárolására 

vonatkozó előírásokat (a biohumusz előállítás és trágyagiliszta tenyésztés a telek legfeljebb 

egytized részén, a szomszédos telekhatártól négy méterre, az épülettől legalább tíz méter 

távolságra folytatható), közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást 

követ el. 

 

(4) Aki a város belterületén levő közterületeken gazdasági haszonállatot legeltet, közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(5) 10 

 

(6) 11 

 

 
10 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (III.30.) Ör. 3. §-a. Hatálytalan: 2015. március 31-től. 
11 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (III.30.) Ör. 3. §-a. Hatálytalan: 2015. március 31-től. 
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(7) 12 

 

(8) 13 

 

(9) Aki megszegi az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 15. (5)-(7) 

bekezdésében meghatározott ebtartásra és macskatartásra vonatkozó szabályokat, azaz 

a) ebet, valamint macskát többlakásos épület erkélyén, folyosóján, lépcsőházában, 

pincéjében, alagsorában, valamint padlásán tart; 

b) ebet, illetve macskát úgy tartja, hogy a többi lakás lakóinak nyugalmát tartósan 

és rendszeresen zavarja; 

c) ha az eb vagy macska tulajdonos, illetve a felügyeletével megbízott személy 

nem gondoskodik arról, hogy az eb vagy macska a lakóházak közös használatú 

helyiségeit, a liftet, az ablakpárkányt, a folyosót, az erkélyt és mások ruházatát 

ne szennyezze; 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(10)  Aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartást követ el. 

 

(11)  14Aki az ebet nem tartja zárt, körül kerített helyen, nem biztosítja az eb felügyeletét, 

valamint azt, hogy az eb ne tudjon elkóborolni, és ezzel a kutya mások testi épségét 

veszélyezteti, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(12) 15Aki ebet (kivéve vakvezető, jelző vagy őrző-védő eb) visz be az állattartás helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott helyekre, 

azaz 

a) közösség részére nyitva álló olyan helyiségbe, amely bejáratánál elhelyezett alkalmi 

tábla vagy felirat jelzi, hogy tilos ebet bevinni, 

b) strandra, uszodába, 

c) kiskereskedelmi egységbe vagy élelmiszerraktárba, élelmiszert feldolgozó üzembe, 

d) piac és vásárcsarnok területére, 

e) oktatási, egészségügyi (kivéve állategészségügyi), szociális, kulturális intézmények 

területére templomba, kegyeleti helyre (kivéve, ha az intézmény vezetője ez alól 

felmentést ad), 

f) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe (pl. polgármesteri hivatal), diákszállásra, 

g) játszótérre, 

h) olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre vagy tóba, ahol tábla tiltja az ebek 

beengedését és bevitelét 

 közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

 
12 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (III.30.) Ör. 3. §-a. Hatálytalan: 2015. március 31-től. 
13 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (III.30.) Ör. 3. §-a. Hatálytalan: 2015. március 31-től. 
14 Módosította a 23/2020. (X.29.) Ör. 6. §-a. Hatályos: 2020. október 30-tól. 
15 Módosította a 16/2015. (III.30.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2015. március 31-től. 
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(13)  Aki az ebet olyan közterületen sétáltatja vagy futtatja, ahol azt tábla tiltja, közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(14)  Aki az ebet sétáltatás vagy futtatás közben felügyelet nélkül hagyja és ezzel az eb 

veszélyezteti mások testi épségét, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást követ el. 

 

 

7. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások 

 

8.§ 

 

Aki  

1. a temetőnek arra ki nem jelölt helyén halottat eltemet vagy maradványát elhelyezi; 

2. a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben sírboltot épít vagy létesít; 

3. elhunyt személyt a ravatalozón kívül ravataloz; 

4. a temetőbe ebet vagy más állatot (kivéve vakvezető eb) bevisz; 

5. a temetőbe üzemeltető engedélye nélkül gépjárművel behajt;  

6. a temetőben olyan magatartást tanúsít vagy zajhatást kelt, amely a látogatók kegyeleti 

érzését sérti; 

7. a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott 

sírjelet helyez el a temetőben; 

8. a temetőben a sírhelyek környékét felássa vagy onnan talajt hord el; 

9. a temetőben keletkezett hulladékot nem az erre kijelölt gyűjtőhelyen vagy konténerben 

helyezi el, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

8. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

9. § 

 

(1)  16 

 

(2) 17 18Az ingatlanhasználó, illetve az ingatlantulajdonos köteles az ingatlan előtti járda, árok 

továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, kaszálásról 

- beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 

földrészletet is - gondoskodni. 

 

 
16 Hatályon kívül helyezte a 18/2021. (V.20.) Ör. 2.§ c) pontja Hatálytalan: 2021.05.21. 
17 Módosította a 18/2021. (V.20.) Ör. 1. §-a Hatályos: 2021. 05. 21-től. 
18 Módosította a 24/2021. (VII.30.) Ör. 1. §-a Hatályos: 2021. 07. 31-től. 
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(3) Aki a helyi közúton, közterületen közterület használati-engedély nélkül, ha a jármű a közúti 

forgalomban csak hatósági jelzéssel vehet részt, hatósági jelzéssel nem rendelkező 

járművet tárol, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(4) Aki Szigetvár város közigazgatási területén cigarettacsikket, hulladékot nem a kihelyezett 

gyűjtőedénybe dobja, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást 

követ el. 

 

(5)  19Aki közterületen hatósági jelzéssel rendelkező korrodált, megsérült és elhagyott járművet 

vagy műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan járművet tárol, közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

9/A. §20 

(1) Aki Szigetvár, Becefa részönkormányzat, valamint Zsibót részönkormányzat belterületein 

avart, zöld vagy egyéb kerti hulladékot a téli és nyári időszámítási időszakban egyaránt az 

engedélyezett – keddi, csütörtöki és szombati napokon 7.00-19.00 óra – időtartamtól 

eltérően éget, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

(2) Az avar, zöld vagy egyéb kerti hulladék (1) bekezdés szerinti belterületen történő égetésének 

szabályai: 

a) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés 

személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz. 

b) Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad 

elvégezni. 

c) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű, vagy veszélyes 

hulladékot. 

d) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. 

e) Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható. 

f) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át 

kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.” 

 

10. §21 

 

11. § 

 

Aki  

1. a kötelező közszolgáltatás teljesítése érdekében az előírt bejelentési kötelezettségének 

nem tesz eleget, azaz  

 
19 Beépítette a 23/2020. (X.29.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2020. október 30-tól. 
20 Beépítette a 19/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. október 29-től. 
21 Módosította a 16/2015. (III.30.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2015. március 31-től. Ezen rendelkezést a 7/2021. 

(II.08.) Ör. 2. §-a a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti. 
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a) a kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a 

közszolgáltatónak nem jelenti be, hogy a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezetté vált; 

b) a tulajdonos nem jelenti be a közszolgáltatónak, hogy az ingatlanon kötelező 

közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik; 

c) nem jelenti be a közszolgáltatónak, hogy a közterületen olyan közterület-

használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb 

tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező 

közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik; 

2. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez, azaz nem a 

Képviselő-testület által kiírt pályázat nyerteseként jogot szerzett közszolgáltatóként 

végzi a tevékenységet; 

3. települési szilárd hulladékot ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre vagy más 

ingatlanára a megállapított feltételektől eltérően kihelyez, így 

a) a hulladékot nem a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró, mások 

testi épségét, közérzetét, a környezet szennyezését veszélyeztető módon gyűjti, 

illetve tárolja; 

b) a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt nem az 

ingatlanon belül tárolja, illetve a gyűjtőedényzetet folyamatosan a közterületen 

tárolja, közterület-használati engedély nélkül; 

4. 22 

 

5. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának a közszolgáltató általi 

jogszerű megtagadását követően a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladék 

elszállításának újabb időpontjáig nem szünteti meg; 

6. lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgáltató által megjelölt időponttól eltérő 

időben kihelyez, illetve olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lomtalanítás nem 

vonatkozik; 

7. települési szilárd hulladékot Szigetvár város közigazgatási területére illetéktelenül 

beszállít, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

12. § 

 

Aki 

1. a közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a közszolgáltatót veszi igénybe; 

2. az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladékot nem a külön jogszabályban 

meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára 

vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjti, és nem az annak begyűjtésére jogosult 

hulladékkezelőnek adja át; 

3. olyan gazdálkodó szervezet, amely közcsatorna bekötésével nem rendelkezik és a 

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló helyi 

 
22 Hatályon kívül helyezte a 18/2021. (V.20.) Ör. 2.§ d) pontja Hatálytalan: 2021.05.21. 
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rendelet által meghatározott szolgáltatást veszi igénybe, az előírt határidőn belül nem 

szerzi be az ipari szennyvíznek a szennyvíztisztító telepre történő beszállításhoz 

szükséges engedélyt; 

4. a települési folyékony hulladékot nem a kijelölt szennyvíztisztító telepre szállítja; 

5. a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó 

iratokat nem őrzi meg két évig; 

6. a települési folyékony hulladékot a város közigazgatási határán kívül eső helységből 

illetéktelenül beszállít; 

7. szolgáltatást jogosulatlanul végez; 

8. a közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb 

növényzetet megrongálja, beszennyezi,  

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

13. § 

 

Aki 

1. a távhő szolgáltató megkerülésével, a távhőszolgáltatásról szóló törvény és a közüzemi 

szerződés megszegésével a fogyasztási helyen a vételezési lehetőséget megszünteti; 

2. a felhasználó berendezéseken a szolgáltató előzetes hozzájárulása és szakmai 

feltételeinek betartása nélkül átalakítási, bővítési munkálatokat végez; 

3. a szolgáltatót megakadályozza abban, hogy a felhasználói berendezés állapotát és a 

felhasználó vételezését ellenőrizze, 

4. s szolgáltatót meggátolja abban, hogy a szolgáltatást felfüggessze, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

9. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos magatartások 

 

14. § 

 

(1) 23Aki hirdetményt közterületen nem az e célra rendszeresített hirdető berendezésen olyan 

eszközzel helyez el, amely a hirdetmény könnyű eltávolítását akadályozza, közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.   

 

(2) A hirdető-berendezés tulajdonosa amennyiben hirdető-berendezésen és hirdetményen 

szemkáprázást okozó villogó fényt, fényvisszaverő anyagot, világítótestet használ, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

15. § 

 

(1) Aki hirdető-berendezést az építéshatóság engedélye nélkül helyez el, alakít át, bővít, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

 
23 Módosította a 12/2017. (IV.27.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2017. április 28-tól. 
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(2) Aki hirdető- berendezést közterületen úgy helyez el, hogy az akadályozza a közterület más 

részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület 

fenntartási munkáit, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ 

el. 

  

(3) Aki a jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, illetve közerkölcsöt sértő plakátot, hirdetést, 

feliratot helyez ki, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ 

el. 

 

(4) 24 

 

10. Hó- és síkosság-mentesítéssel összefüggő magatartások 

 

16. § 

 

(1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá 

vált burkolat folyamatos síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(2) Aki hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 

útkereszteződésben helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 

magatartást követ el. 

 

11. Közterületnév- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

17. § 

 

(1) Az az ingatlan tulajdonos, ingatlankezelő, aki  

a) a közterület-névtábla elhelyezését a tulajdonában vagy kezelésében álló ingatlanon 

nem engedi meg; 

b) aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a 

házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén 

helyezi el, 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(2) Aki a közterület-névtáblát, a házszámtáblát, a szöveges ismertető táblát vagy az emléktáblát 

megrongálja, beszennyezi, eltakarja, olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja, 

jogosulatlanul kihelyezi vagy leszereli, közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartást követ el. 

 

12. A helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos magatartások 
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18. § 

 

(1) Aki a helyileg védett építészeti értéket nem a rendeltetésének megfelelően használja, az 

épületet, építményt megváltoztatja vagy lebontja, közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartást követ el. 

 

(2) A helyi építészeti értékek listáját a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

tartalmazza. 

 

III. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

19. § 

 

E rendelet a kihirdetése lép hatályba. 

 

 

Szigetvár, 2013. január 17. 

 

 

 

Kolovics János        Horváth Krisztián  

 polgármester                                               jegyző 

   

 

 

 

Az 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendeletet  

                                                    2013. január 18. napján kihirdetem. 

 

 

Horváth Krisztián 

                                                                                                                   jegyző 


