
Babót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el. 

 
1. 

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályaira. 

 
(2) E rendeletet Babót Község közigazgatási területén természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

 
(3) Nem állapítható meg 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. 

 
(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
2. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Babót Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete  a Polgármesterre ruházza át. 
 
(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, 
továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban 
vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
 
(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a 
magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a 
bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket 
csatolni kell a bejelentéshez. 
 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője 150.000 forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 



(5) A (4) bekezdésben rögzített szankció helyett, különösen a közösségi együttélés szabályait 
sértő magatartás csekély súlyára tekintettel írásbeli figyelmeztetés is alkalmazható, ha ettől 
az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 
 

2. 
Értelmező rendelkezések 

 
3. § E rendelet alkalmazásában: 

 
1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy 
mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti és amelyet Babót Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban: közösségellenes 
magatartás). 
 

3. 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások 

 
3.1. Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 
4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a személy, aki 
Babót belterületén indokolatlan zajjal járó tevékenységet végez hétfőtől péntekig 22:00 óra 
és 6:00 óra között, szombaton, vasárnap, illetve nemzeti, állami és államilag elismert olyan 
ünnepen mely munkaszüneti nap 22:00 óra és 8:00 óra között. 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § (1) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

 
(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

          Molnár János       dr. Szalay Balázs 

 polgármester                jegyző 

 
 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
Babót, 2017. december 1. dr. Szalay Balázs 

 jegyző 

 
 


