
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

13/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról 

szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 

15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/A. §-al 

egészül ki:  

“7/A. § Tilos a közterületen 

a) az oda a közterület tulajdonosa által kihelyezett tárgyak, köztéri bútorok, így különösen 

virágtartók, padok áthelyezése, állagának színének megváltoztatása, beszennyezése; 

b) levő növények károsítása, elpusztítása, szedése, csonkítása; 

c) törmeléket, követ, elhasznált tárgyakat, üzemképtelen járművet lerakni, elhelyezni, tárolni;  

d) sátorozni; 

e) gépjárművet, munkagépet mosni, olajcserét, vagy más szennyeződést okozó tevékenységet 

végezni.” 

  

 

 2. § A Rendelet a következő 11/A. §-al egészül ki:  

„11/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  

a) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően használ;  

b) a 7/A. §-ban meghatározott szabályokat megszegi. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati 

hatósági eljárás lefolyatására és a közigazgatási bírság kiszabására a polgármester jogosult. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről e1járó személy észlelése alapján hivatalból indul. 

(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője 

kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell 

megfizetni Kékkút Község Önkormányzata 11748052-15427937 számú pénzforgalmi 

számlájára.” 

 

 

 

 



3. § A Rendelet 1. számú mellékletében levő A) táblázat d) pontjában a „15 Ft/m2/hó” 

szövegrész helyébe a „15 Ft/m2/nap” szöveg lép. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 

                Kardosné Csaba Gyöngyi    dr. Szabó Tímea 

                    polgármester                                 jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 14.   

 

 

 

   dr. Szabó Tímea  

            jegyző 
 


