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9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés d)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§
(4) bekezdésének d.) pontjában kapott, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2)
bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bér:

----------------------jegyző
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének
minősül, minden olyan magatartás, amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes, és amelyet Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
együttélés szabályainak megsértéseként –e rendeletében minősít.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Bér Község közigazgatási területén az e rendelet II. Fejezetében
meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyre, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
2. Eljárási szabályok
3. §
(1) A közösségi együttélés szabályait megsértő személlyel szemben a hatáskör gyakorlását
mind a helyszíni bírság kiszabása esetében, mind a közigazgatási eljárás lefolytatása
tekintetében a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás
hivatalból indul, a Képviselő-testület hivatala ügyintézője észlelése alapján, ide értve a
bármely személy vagy szervezet jelzése alapján történő észlelést is.
(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4. §
(1) Az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályainak megsértőjével
szemben ,ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási birság szabható ki.
(2) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához.
Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok
a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
(3)Amennyiben a tiltott, közösségellenes magatartást megvalósítója cselekményt,
nyilatkozatával teljes mértékben elismeri, helyszíni birság kiszabására van lehetőség.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetni az
elkövető számára átadott csekkszelvényen. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén
közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye. A kiszabott igazgatási bírságot az
elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az
önkormányzat bírságbevételi számlájára teljesíteni.

(5) A kiszabásra kerülő igazgatási bírság mértékének megállapítására, továbbá az elévülésére
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(6) A kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe — törvény keretei között—
közérdekű munkavégzés léphet.
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KÜLÖNÖS RÉSZ
II. Fejezet
Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének
minősülő cselekmények.
1.A zászló, a helyi címer a név és az utcanév használata
5. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki a községcímert, zászlót és Bér
Község nevére utaló elnevezést Bér Község címeréről és zászlajáról, a közterületek
fellobogózásáról valamint „ BÉR” névének használatáról szóló 8/2012.(VII.13.) Önk.
rendeletben meghatározottaktól eltérően használja.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg,
a) aki Bér Község címerét és zászlóját engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon
használja, előállítja, vagy forgalmazza,
b) aki Bér Község címerét és zászlóját, továbbá Bér Község nevére utaló elnevezést olyan
módon használja, hogy azzal a község jó hírnevét, vagy a lakosságának érzületét sérti.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, meg, aki
a) utcanévtáblát, illetve információs táblát Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntése nélkül kihelyez, eltávolít, eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató
jellegét megváltoztatja, megrongálja, megszünteti
b) az ingatlanon a Hivatal felhívása ellenére sem helyezi el a házszámtáblát.
2. Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos
6.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, az ingatlan tulajdonosa, használója,
aki
a) nem gondoskodik a településkép védelmének, a kártékony állatok rejtőzésének
megakadályozása érdekében az ingatlana folyamatos gyommentesítéséről,
b) az ingatlanon növő aljnövényzet, 15 cm-t nem meghaladó magasságának biztosításáról,
c) a rendezett állapot folyamatos fenntartásáról az akadálymentes közlekedés biztosítása
érdekében az ingatlanról a közterületre kihajló ágak, bokrok metszéséről az ingatlan
közterületről látható részén lévő szemét, hulladék és törmelék eltávolításáról, illetve az
ingatlana tisztán tartásáról.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg aki közterületen vagy magánterületen
tilalmi időszak alatt gallyat, avart éget
a) Bér község közigazgatási területén a tűzgyújtásra kijelölt napokon:
kedd 8-18 óra, szombaton 6-12 óra időszak kivételével.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki nem gondoskodik
a) a telek ingatlanja tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
b) a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú részének
tisztán tartásáról,
c) az ingatlan előtti - úszótelek esetén az épület körüli - járdának, - járda hiányában
egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az ingatlan határ melletti zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz méteres
körzeten belüli területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és
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gyommentesítéséről. (Amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a
fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak).
d) az ingatlanát érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
e) a téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas járdaszakasz tisztításáról,
csúszásmentesítéséről. ( Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy
beépített, vagy beépítetlen, vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7
óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos
munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az
ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen
környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni,
és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg
kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem
alkalmazható.)
(3), A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg
a) Az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik
az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítéséről, a
zárás előtt a szemét összetakarításáról.
b) Azon gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység, vállalkozó,
aki üzlete, telephelye bejáratai mellett nem helyeznek el szabványosított kézi
hulladékgyűjtőt, és nem gondoskodnak azok rendszeres ürítéséről.
e) Közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény
szervezője, ha nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a
területnek és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti
állapotban való visszaadásáról.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy
végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy por és egyéb szennyeződés a közterületre
ne jusson és a vízelvezetés biztosítva legyen.
b) aki az építési, bontási, tatarozási munkák, közműépítéssel kapcsolatos
tevékenységek, közműszolgáltatok által végzett hibaelhárítási tevékenység végzése
során, a közterületen keletkezett építési törmeléket, szemetet a munka befejezését
követő 48 órán belül nem szállítja el az építési törmelék elhelyezésére kijelölt helyre,
illetve a közterületet 72 órán belül nem állítja az eredeti állapotban helyre.
c) az építési munkálatok során, valamint egyéb a közterületek igénybevételével járó
tevékenység során a közterületen levő fákat, közterületi műtárgyakat védőburkolattal
nem veszi körül. Ha a közterület vagy annak egy része mégis megrongálódik, a
keletkezett kárt annak okozója nem teríti meg, vagy az eredeti állapotot nem állítja
helyre.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a csapadékelvezető
csatornába vagy árokba szórja, önti, vagy bevezeti.
b) állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környék
levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti
közterületen, vagy magánterületen elhelyez,
c) közterületi gyűjtő-edényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór.
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3. A környezetvédelem helyi szabályainak megsértése
7. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) a Község bel- és külterületén kommunális és termelési hulladékot nyílt légtérben éget,
b) ipari és telephelyi engedélyhez nem kötött szárítást, aszalást széntüzelésű
fűtőberendezéssel végez,
c) nyomvonalas létesítmény melletti árok, töltés, bevágás növényzetét égeti
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) a település közigazgatási területén a telepített és őshonos növényzetet, valamint az
állatvilágot károsítja, elpusztítja
b) a tájvédelmi körzet területén (andezit ömlés) olyan magatartást tanúsít, amely a
környezet természetes állapotát nagy mértékben zavarja, továbbá aki nem tartja be a
tájvédelmi körzet kezelője által előírt szabályokat,
d) közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongál, csonkit,
leszakít.
4. Az állatok tartásával kapcsolatos
8. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az, az állattartó, aki
a) az állatok tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, nem gondoskodik rendszeresen a
rovarok és rágcsálók irtásáról,
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a más ingatlanokra ne tudjon
átjutni,
c) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, valamint közforgalmú
közlekedési eszközön a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés
megszüntetéséről nem gondoskodik,
d) A patakban és az abba befolyó vizek belterületi szakaszán, továbbá
közterületi szökőkutakban állatot fürdet.
e) a gyermekjátszótereket övező összefüggő zöldterületeken és a lakóház közös használatú
helyiségeiben (udvarán) az eb biztonságos vezetésre alkalmas pórázt nem használ,
illetve a harapós, nagytestű vagy támadó természetű ebeket szájkosárral nem látja el,
f) azoknak a kedvtelésből tartott állatoknak az elhelyezéséről nem gondoskodik, amelyeket
nem kíván tovább tartani,
g) Nem gondoskodik a trágya jogszabályban előírt kezeléséről és rendszeres
elszállíttatásáról.
h) az állati tetemet közterületen lerakja, vagy elhagyja és e magatartása nem minősül
szabálysértésnek vagy más, közigazgatási bírsággal szankcionálható eljárás alapjául
szolgáló cselekménynek,
5. A közterület-használat rendjének megsértésével kapcsolatos
9. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) A közterületre - a tulajdonoson kívül - fát, cserjét (bokrot) ültet a zöldterület
tulajdonosával történő előzetes egyeztetés, írásban megadott tulajdonosi hozzájárulása
nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően.
b) A növényzet telepítője, ha a közterületre ültetett fák, cserjék (bokrok) fenntartásáról
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(pl.: öntözés, pótlás, karózás, metszés stb.) legalább 3vegetációs időszakon keresztül
nem gondoskodik.
c) A fa telepítője, ha a közterületre ültetett fát hatósági engedély nélkül kivágja.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) a közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül,
vagy a bérleti szerződésbe foglalt feltételektől eltérő módon használ.
b) az ingatlantulajdonos által a legalább 660 literes, vagy annál nagyobb űrtartalmú
települési szilárd hulladékgyűjtő edényzetnek, valamint a közszolgáltató által a szelektív
gyűjtőedényzetnek a közterületre történő kihelyezésére, tárolására,
c) emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, köztárgyak (pad,
figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) valamint a
37/2007. (XII.13) ÖTM. rendelet 1. számú mellékletének V/15. pontjában meghatározott
hirdető berendezések elhelyezésére,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezésére,
e) alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
f) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális-, vallási- és cirkuszi rendezvények,
továbbá mutatványos tevékenység céljára,
g) tüzelő 3 napon túli tárolásához,
h) kereskedelmi tevékenység gyakorlására, melynek engedélyezése a mindenkori
érvényben lévő jogszabályban meghatározottak alapján történhet
közterület-használati engedélyt nem szerez be,
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) közúti jelzőtábla tartóoszlopán,
b) közparkban
c) közterületeken álló fákon, padokon,
d) emlékműveken, szobrokon,
e) azokon a helyeken, ahol a közlekedés biztonságát a hirdető berendezés veszélyeztetheti,
f) azokon a helyeken, ahol a mindenkor érvényben lévő közúti közlekedésről szóló törvény
tiltja hirdető berendezést vagy hirdetményt elhelyez
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) közterületen a Cirkuszi sátor felállítására, mutatványos tevékenység gyakorlására nem a
Hivatal által kijelölt területet használja,
b) az egyes ünnepekhez kapcsolódó vásárt a község területén nem a Hivatal által kijelölt
közterületen rendezi meg,
c) mobil árusítóhelyet, amennyiben az nem üzemel, a közterületen tárol, illetve azt az
árusítás befejezése után a közterületről azt nem távolította el,
d) az üzemképtelen járművet közterületen helyezi el, illetve más járműveket
szabálytalanul, a közterület rendeltetésétől eltérő módon, érvényes engedély nélkül
helyez el a közterületen amennyiben e magatartása nem minősül szabálysértésnek.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) boltok, üzletek előtt és közterületen szeszesitalt fogyaszt.
E tilalom nem vonatkozik közterületen elhelyezett és közvetlenül közterületre árusítást
végző árusítóhelyek területére (kerthelyiség), valamint rendezvények során ideiglenesen
települt árusítóhelyek környékére.
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6. A temető rendjének megsértése
10. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) a temetőkben a hely csendjét sérti, nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
b) a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a
sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi,
c) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt tároló helyen rakja le,
7. A kötelező közszolgáltatások igénybevétele
11.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, az, az ingatlan tulajdonos, aki a
települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatosan nem veszi igénybe az
Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást
a) nem jelenti be a Közszolgáltatónak az ingatlanán rendszeresen keletkező települési
szilárd hulladék keletkezésének tényét.
b) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet
szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti és ahhoz nem a
közszolgáltatótól beszerzett vagy a kereskedelemben vásárolt 60 literes , illetve 110
literes szabvány gyűjtőedényt ( kukát ) vagy 1100 literes konténert vesz igénybe .
c) a hulladék gyűjtése során nem a megfelelő gondossággal jár el annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
c) nem gondoskodik a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, környezetük
tisztán tartásáról.
d) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladékot kiszórja, a közterület
szennyezi.
e) a gyűjtőedényt nem úgy helyezi ki, hogy az ne akadályozza a jármű és gyalogos
forgalmat
f) külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló
rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezi.
g) a gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyez, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
h) 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.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az, az ingatlan tulajdonos, aki a
települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatosan.
a) az ingatlanon keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmények,
berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatorna hálózatba, vagy
szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot nem gyűjti , illetve a
folyékony hulladék szippantását, szállítását nem a közszolgáltatás ellátására jogosult
közszolgáltatóval végezteti.
b) a települési folyékony hulladék gyűjtését és ideiglenes tárolását oly módon végzi,
hogy környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályokat sért, másoknak kárt
okoz.
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8. A zöldterületek használatával és védelmével kapcsolatos
12. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki a zöldterületet vagy annak részét
eredeti funkciójától eltérően nem a jóváhagyott Bér Község Építési Szabályzat, illetve
részletes szabályozási terv alapján felhasznál (beépít, megszüntet),
Nem minősül más célú felhasználásnak a zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmények
és műtárgyaik, tartozékai engedélyezett építése (pl. térvilágítás, öntözőhálózat stb.).
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki a zöld területeken
a) mások pihenését, nyugalmát zavarja,
b) hulladékot, törmeléket, sót, sós homokot, vagy azokkal szennyezett havat, illetve
tárgyakat lerak, szemetel, illetve kihelyezett szeméttárolóba háztartási hulladékot
elhelyez,
c) az ingatlan tulajdonos engedélye nélkül az élő növényekről növényi részeket (virágokat,
leveleket, terméseket stb.) szed, a fákat megcsonkítja,
d) növényeket olyan módon gyűjti, károsítja, amely a faj vagy fajta káros
megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához vezethet (kivéve a mindenkor hatályos
természet védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó növények, melyekre a
jogszabályok előírásai vonatkoznak),
e) élő fákat hirdetés céljára használ, illetőleg ágaikon tárgyakat (kivéve madáretető,
madárodú) elhelyez,
f) erdőterületen, parkokban az élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot gyűjt (kivéve a
bot, díszítő gally termelését szolgáló erdő és a minőségi törzsnevelést elősegítő nyesés),
g) kerti építményeket, berendezéseket (bútorok, pihenőpad, szemét- hulladékgyűjtő) nem
rendeltetésszerűen használ,
h) a (közterületeken elhelyezett) szobrokra, emlékművekre felmászik, illetve az
emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyakat elhelyez,
i) a játszótereken lévő játszóeszközöket nem rendeltetésszerű módon használ, illetve az a
14 éven felüli aki ezen eszközöket használja (kivéve a játszóterek sportcélú eszközeit),
j) gyepfelületre, parkosított területre, illetve zöldfelület céljára szánt területre gépjárművel
ráhajt, parkol, illetve járművet mos,
k) vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket rendeltetésellenes célokra használ,
l) házilag elkészített kerékvetők kihelyez (pl.: használt gumiabroncs, fa-, vagy vaskaró),
ezen eszközök kihelyezése csak az Önkormányzat engedélyével lehetséges.
Ezek kihelyezésénél be kell tartani a MSZ -07-3713-86 -ben foglalt oldalakadály
távolságokra vonatkozó előírásokat, a kerékvetőkő vagy vezetőoszlop Magyar
Szabványnak meg kell hogy feleljen. és e magatartása nem minősül szabálysértésnek
vagy más, közigazgatási bírsággal szankcionálható eljárás alapjául szolgáló
cselekménynek.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) a közterületen a fákat indokolatlanul, szakszerűtlenül megsebzi, csonkítja, cserjéket
megrongálja (tiporja, letépi),
b) növényekről készült és közzé tett értéklistán és nyilvántartásban szereplő növényeket
kivágja, függetlenül a terület tulajdoni viszonyától,
c) a helyi jelentőségű védettséget élvező védett növényeket megrongálja, csonkítja, vagy
elpusztítja tiltott,
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki a közterületen lévő gyepet, lágy
és fásszárú növényzetet
a) engedély nélkül felszámol,
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b) élőfát kivág érvényes engedély nélkül,
c) élőfát lecsonkol érvényes engedély nélkül,
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) fakivágási engedélyben előírt fatelepítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.
9. A plakátok elhelyezésével kapcsolatos
13. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki a választási plakátot elhelyezte,
akinek érdekében elhelyezték, illetve aki hozzájárulást adott plakát elhelyezéséhez
(tulajdonos, bérlő, vagyonkezelő jog gyakorlója),
a) ha a közterületen - épületek közterületre néző homlokzatán elhelyezett plakátokat
szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el,
b) ha a közterületet valamint az épülethomlokzatát nem állítja helyre,
c) aki engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően helyezi el a plakátokat
10. A vendéglátó üzletek nyitva tartásával kapcsolatos
14. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki
a) vendéglátó üzletet üzemeltet és az üzlet nyitva tartása tekintetében túllépi,
b) amely üzlethez kerthelyiség tartozik és hét bármely napján az 09.00 órától 20.00 óráig
terjedő nyitvatartási időkeretet túllépi
(2) Január 1-jén és augusztus 20-án a vendéglátó üzlet a nyitvatartási idő korlátozása nélkül
tarthat nyitva.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában lévő korlátozás nem vonatkozik a vendéglátó üzletre,
a) ha lakodalmi rendezvénynek ad helyet,
b) ahol melegkonyha üzemel.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, a vendéglátó üzlet üzemeltetője,
a) ha az üzlethelységben hangosító berendezést nem zárt nyílászárók mellett üzemeltet,
b) üzlethez tartozó teraszon, kerthelyiségekben, előkertben, parkolóban hangosító
berendezést engedély nélkül, vagy nem az engedélyben meghatározottak alapján
üzemeltet
11. Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegése
15. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki a Bér Község Önkormányzat
közigazgatási területén – kivéve a külterületi mezőgazdasági célra hasznosított
területeket – magánszemélyek háztartási igényeit szolgáló, kertépítéssel és zöldfelületfenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet
a) munkanapokon 20.00 és 7.00 óra között,
b) szombaton és munkaszüneti napokon 16.00 és 8.00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapokon 12.00 és 9.00 óra között
végez,
d) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg, aki Bér Község Önkormányzat
közigazgatási területén, előre bejelentett, és engedélyezett rendezvények kivételével
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oly módon hallgat zenét, kertben, vagy közterületen, hogy az mások nyugalmát, és
pihenéshez való jogát jelentősen zavarja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
III. Fejezet
1. Ételmező rendelkezések
16. §
E rendelet alkalmazása során:
a) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is;
b) nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.
c) tulajdonos: az ingatlan kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője
d) használó:- a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő
e) amennyiben az ingatlan használatára többen is rendelkeznek valamely jogcímmel, a
kötelezettség az ingatlan tényleges használóját, több tényleges használó esetén
valamennyi tényleges használót egyetemlegesen terheli.
f) amennyiben a tényleges használó kiléte nem állapítható meg, úgy a kötelezettség az
ingatlan tulajdonosát terheli.
g) fenti kötelezettségek teljesítésére az ingatlan használója – a jegyző erre irányuló
felhívásának kézbesítésétől számított 5 napon belül – köteles, ellenkező esetben e
rendeletben meghatározott közigazgatási bírságot kell kiszabni.
2.Hatálybalépés
17.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
3.Hatályon kívül helyező rendelkezések
18. §
E rendelet hatálybalépésének napján hatályukat vesztik Bér Község Önkormányzat
képviselő-testületének, az „Állattartás helyi szabályairól 5/2007 (II.5.) „ A helyi
környezetvédelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról „
3/2007 (I.26.) valamint a „az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről „5/2010 (III.26)
szóló rendeletei.
Kelt: Bér. 2013. augusztus 1.

--------------------Matics János sk.
polgármester

--------------------Várnai Ildikó sk.
jegyző
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