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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1 
a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeir ől 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet2 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya Hatvan város közigazgatási területén a jelen rendeletben 

meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást 
megvalósító természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre terjed ki. 
 

2. Eljárási rendelkezések 
 

2. §3 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Az eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján 
hivatalból indul. Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet. 

(3)4 
 
3. §5 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével 

szemben alkalmazható szankciók tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Azoknál a közigazgatási szabályszegéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság 
kiszabásának van helye, a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés 
alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.  

(3) A helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetni a helyszínen átadott készpénz-
átutalási megbízáson vagy átutalni Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás lefolytatását 
és a közigazgatási szankciók alkalmazásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-
testület a jegyzőre ruházza át. 

 
4. §6 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartásokkal szemben 

kiszabható közigazgatási bírság felső határát az 1. melléklet tartalmazza. 

                                                 
1 A 49/2013. (IX. 27.), 5/2014. (I. 31.), 30/2014. (VII. 25.), 27/2015. (IX. 14.), 36/2015. (X. 30.), 21/2016. (VII. 
1.), 32/2016. (X. 28.), 8/2018. (II. 23.), 24/2019. (IX. 6.), 16/2020. (VI. 26.), 7/2021. (III. 5.) önkormányzati 
rendeletekkel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. november 1-től. 
3 Módosította: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. március 1-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § a). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
5 Módosította: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. március 1-től. 
6 Módosította: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. március 1-től. 



II. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvet ő szabályait sért ő magatartások  

 
3. A köztisztaság fenntartásával és a zöldterületek  használatával kapcsolatos 

szabályok megsértése 
 

5. §1 (1) A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 
17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 

1.2 
2.3 
3.4 
4. aki közterületen – a hirtelen fellépő hiba elhárítását szolgáló javítás kivételével - 

gépjárművet  javít, szerel vagy mos /R1. 4. § (9)/,  
5.5 
6. aki az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles 

területsáv, tömbházas telken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, térburkolat, illetve lépcső esetében 1 
méter szélességű sáv ónos esőtől, jégtől vagy hótól való mentesítéséről, szükség szerint 
naponta többször is, nem gondoskodik /R1. 5. § (1)/, 

7. az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari és szolgáltató egységek, 
üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdák – ónos esőtől, jégtől vagy hótól – 
történő, szükség szerinti síkosság mentesítéséről nem gondoskodik /R1. 5. § (2)/,  

8. aki a járdáról letakarított havat úgy gyűjti össze, hogy azzal a gyalogos közlekedést 
zavarja /R1.5. § (3)/, 

9. aki a hó eltakarítása során nem gondoskodik arról, hogy az összegyűjtött hó a 
közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, 
szeméttároló, gáz- és közmű akna fedlap stb.) használatát ne akadályozza /R1. 5. § (4)/,  

10. aki a hórakást útkereszteződésben, az úttorkolatban (8 méteren belül) kijelölt 
gyalogátkelőhelyen, kapubejáró elé annak teljes szélességében, tömegközlekedési jármű 
megállójában, valamint ez utóbbinál az úttest és a járda közé rak le /R1. 5. § (5)/,  

11. az a kötelezett, aki a síkosság elleni védelemről nem közegészségügyileg 
veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, salak, fűszerpor stb.) gondoskodik, illetve 
aki a felszórásra bomló szerves vagy a burkolatra káros anyagot alkalmaz /R1. 5. § (6)/,  

12.6 
13. az a tulajdonos, aki az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,  

ha az árok rézsüje füvesített annak kaszálásáról, illetve az eredeti mélység megtartásával a 
feliszapolódás megszüntetéséről nem gondoskodik (R1. 6. § (2) b)/,  

14. az a kötelezett, aki tömbtelken a külön tulajdonában álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, továbbá az egyes 
épületek körüli – az R1. 1. függelékében részletesen meghatározott – virágágyások 
gondozásáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) c)/,  

15.7 az a tulajdonos, aki a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan (az azon lévő építmény, kert, 
udvar) tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a füves terület gondozásáról nem 
gondoskodik. /R1.6. § (2) d)/, 

16.8 az a tulajdonos, aki az ingatlanról a közterületre benyúló faágak, cserjék és más 

                                                 
1 Módosította: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 4-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
7 Módosította: 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2020. július 1-től. 
8 Módosította: 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. július 1-től. 



növényeknek az ingatlan határáig történő visszavágásáról, a közlekedést akadályozó vagy 
veszélyeztető tárgyak eltávolításáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) h)/, 

17.1 az a tulajdonos, aki az útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért – 
a szabad belátáshoz szükséges mértékben – de legalább 5 méter távolságban a 
növényzetnek az úttest burkolatmagasságától számított 60 cm-re történő visszavágásáról 
nem gondoskodik. /R1.6. § (2) i)/, 

18. az az üzemeltető, szolgáltató (továbbiakban: üzemeltető), aki az útcsatlakozásnál az 
útburkolatok csatlakozási pontjától mért - a szabad belátáshoz szükséges mértékben – de 
legalább 5 méter távolságban az úttest burkolatmagasságától 60 cm-nél magasabb cserje és 
egyéb növényzet 60 cm-re történő visszavágásáról nem gondoskodik /R1. 7. § (2) /,  

19.2 aki a telek közterület felőli oldalhatárán olyan növényt telepített, amely veszélyezteti a 
közterületen közlekedők biztonságát /R1.12/A.§ (1)/, 

20.3 
21.4 
22.5 
23.6 
24.7 
25.8 
26. aki közterületen zöldfelületet a tulajdonos hozzájárulása nélkül létesít vagy szüntet 

meg /R1. 12. § (1)/, 
27.9 aki közterületre fát, cserjét engedély nélkül ültet, úgyszintén az is, aki az 

engedélyezett ültetésnél az R1. 12/A. § (3) bekezdésében meghatározott telepítési 
távolságot nem tartja be /R1.12. § (2)/, 

28. aki a közterületen végzett fa és cserje ültetésénél figyelmen kívül hagyja az R1. 12. § 
(4) bekezdésében meghatározott egyéb szempontokat /R1. 12. § (3)/, 

29. aki haszonnövényt nem a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által e 
célra kijelölt területre ültet /R1. 12. § (6)/, 

30. aki a közterületre kiültetett fa, cserje és egyéb növényzet telepítésére és gondozására 
vonatkozó szabályokat megszegi /R1. 13. § (2)/,  

31. aki olyan magatartást tanúsít, illetve olyan tevékenységet folytat, amely mások 
nyugalmát, pihenését, közízlést zavarja (R1. 14. § (2) a)/ 

32. aki zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ (R1. 14. § (2) b)/ 
33.10 
34.11 aki zöldterületeken természetes körülmények között élő állatok élőhelyét bármely 

eszközzel zavarja, /R1. 14. § (2) bekezdés d)/, 
35. aki gépjárművel, kerékpárral zöldfelületen vagy nem az arra kijelölt burkolaton 

közlekedik, vagy parkol, kivéve az R1. 14. § (2) bekezdés e) pontjában felsorolt 
gépjárműveket (R1 14. § (2) e) 

36. aki szökőkutak, csobogók vizébe, közparkok tavaiba bármiféle anyagot önt, a vizet 
beszennyezi, illetve azokba tárgyat, növényt tesz, vagy ott fürdik, mosakodik, mos /R1. 14. § 
(2) f)/ 

37.12 
38. aki tavak, vízfolyások hídján, átjáróin a gyalogos közlekedést zavarja, kerékpárutak 

                                                 
1 Módosította: 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2020. július 1-től. 
2 Kiegészítette: 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3). Hatályos: 2020. július 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
8 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 
9 Módosította: 16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (4). Hatályos: 2020. július 1-től. 
10 Hatályon kívül helyezte: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § b). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
11 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
12 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a). Hatályos: 2016. november 1-től. 



használatát rendeltetésellenes módon zavarja /R1. 14. § (2) h)/ 
39. aki játszóterekre, kisgyermekek által rendszeresen használt közhasználatú 

zöldfelületekre és tiltó táblával jelölt parkokba állatot bevisz /R1. 14. § (2) i)/ 
40. aki közhasználatú zöldterületen kempingezik, ideiglenes szálláshelyet létesít /R1. 14. 

§ (2) j)/ 
41. aki kutyát póráz nélkül vezet, futtat, kivéve a kutyafuttató területét /R1. 14. § (2) k)/. 
42.1 aki a helyi közút, illetve kapubejáró alatti áteresz minimális méretére előírt 300 mm 

átmérőjű körszelvény vagy minimum 300 mm oldalméretű négyszögszelvény kötelezést nem 
tartja be az R1. 2. függelékében meghatározott kivételektől eltekintve, illetve az R1. 2. 
függelékében meghatározott közterületeken 200 mm átmérőjű körszelvény vagy ennek 
megfelelő négyszögszelvény áteresz elhelyezésére való kötelezést nem tartja be, valamint 
az átereszeket nem a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája által 
megadott fenékmélységgel alakítja ki. /R1. 16. § (1)/, 

43. aki a csapadékvíz elvezetését akadályozó átereszt, illetve zárt csapadékcsatornát 
nem bontja el /R16. § (2)/ 

44. aki az árok karbantartását szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal nem 
végzi el /R1. 16. § (4)/ 

(2)2 
 

4. Folyékony hulladékkezelési szabályok megsértése 
 

6. §3 
 

5. A leveg őminőség védelmével kapcsolatos szabályok megsértése 
 

7. §4 
 

6. A közterületek használatával, és a parkolóhelyek  létesítésével és használatával 
kapcsolatos szabályok megsértése 

 
8. § (1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4) alapján a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 

1. aki a közterületet úgy használja, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát 
zavarja /R4. 6. § (1)/,  

2. aki mutatványos, cirkuszi tevékenységet olyan helyen végez, ahol a településrendezési 
terv a tevékenységhez szükséges eszközök elhelyezését tiltja /R4. 6. § (4)/,  

3. az a használó, aki a közterületen engedély alapján történő építési eszközök, anyagok 
tárolása során a közművek biztonságos üzemeltetésének feltételeiről nem gondoskodik /R4. 
6. § (5)/,  

4. az a használó, aki az eltérő használat során a gyalogos közlekedésre szolgáló 
közterület teljes szélességének igénybevétele során, amennyiben a gyalogos közlekedés 
máshová nem terelhető, átjárót nem létesít /R4. 6. § (6)/,  

5.5 aki az igénybe vett közterületről – az árusítás befejezése után – nem távolítja el 
naponta a mobil, mozgatható árusító helyeket. /R4. 6. § (7) /, 

6.6 
7.7 

                                                 
1 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
2 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2016. július 4-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
5 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
6 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2016. november 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2016. november 1-től. 



8.1 
9.2 
10.3 
11.4 
12.5 
13.6 
13a.7 aki a játszótereken elhelyezett játszótéri eszközöket, sporteszközöket nem 

rendeltetésüknek megfelelően, vagy nem a  játszóeszközökön, a kihelyezett táblákon 
feltüntetett súlyhatárig használja illetve 14. életévét betöltötte és a játszótéri játékokat, 
eszközöket ennek ellenére használja /R4. 13. § (1) és (2)/ 

13b.8 aki játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő 
eszközt bevisz /R4. 13. § (3)/. 

14. az a rendező, aki a közterületi rendezvényen minden 50 fő után egy rendezőt nem 
biztosít /R4. 14. § (2)/, 

15. az a rendező, aki a rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a 
rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást nem biztosítja /R4. 
14. § (3)/, 

16. az a rendező, aki nem biztosítja a rendezvénnyel összefüggésben a szeméttárolók 
kihelyezését, ürítését, s az igénybevett közterületet és az elvonuló utakat az eredeti 
rendeltetésének megfelelően a rendeletben megállapított határidőig nem állítja helyre, /R4. 
14. § (4)/, 

18. az a rendező, aki a rendezvénnyel összefüggésben nem biztosítja az illemhelyek 
üzemeltetését /R4. 14. § (5)/, 

19.9 aki a kiemelt rendezvényt, ünnepséget közterületen 22.00 óra és másnap 1.00 óra 
közötti időszakban nem a zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályok betartása mellett, 
illetve másnap 1.00 óra után tartja /R4. 14. § (6)/, 

20.10 
21.11 
22.12 
23.13 
24.14 
25.15 
26.16 
27. aki 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú járművet – 

autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz 
pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép – közterületen tárol /R4. 17. § (1)/,  

28. aki üzemképtelen járművét közterületen – a megengedett 30 napon túl – engedély 
nélkül tárolja, illetve az üzemképtelenné vált jármű közterületről történő eltávolításáról saját 
költségén nem gondoskodik /R4. 17. § (2) / 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2016. november 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2016. november 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2016. július 4-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2016. július 4-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2016. július 4-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatálytalan: 2016. július 4-től. 
7 Módosította: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2016. július 4-től. 
8 Kiegészítette: 21/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2016. július 4-től. 
9 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
10 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2016. november 1-től. 
11 Hatályon kívül helyezte: 49/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. október 1-től. 
12 Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2016. november 1-től. 
13 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
14 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
15 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
16 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 



(2)1 
 
 
 

7. Az épített környezet értékeinek helyi védelmér ől szóló szabályok megsértése 
 

9. §2 
 
 

8. A köztemet ővel és a temetkezéssel kapcsolatos szabályok megsér tése 
 

10. § (1) A köztemetőről és a temetkezésről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R6.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el: 

1. aki a köztemetőbe gépjárművel jogtalanul behajt /R6. 8. § (1)/,  
2. aki a köztemetőbe állatot bevisz /R6. 8. § (4)/,  
3. aki a temetőben olyan tevékenységet végez, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja 

/R6. 9. § (4)/,  
4. aki a köztemetőben keletkezett hulladékot a köztemető területén belül nem a 

közszolgáltató által kijelölt helyen helyezi el /R6. 10. § (2)/, 
5. aki a temetési helyen a közszolgáltató írásbeli engedélye nélkül ültet 1 méternél 

magasabbra növő növényzetet /R6. 11. § (1)/,  
6. aki a temetési hely kertészeti gondozására, illetőleg a temetési helyen elhelyezett 

síremlék, sírjel, egyéb díszítés felújítására, restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, a 
köztemetőből történő elvitelére, a köztemetőbe történő bevitelére való jogosultságát a 
közszolgáltató felhívására megfelelő okirattal nem igazolja, úgyszintén az is, aki a fenti 
tevékenység megkezdéséről, kivéve a temetési hely kertészeti gondozását, a közszolgáltatót 
nem tájékoztatja /R6. 11. § (3)/, 

7. az a jogosult, aki a sír áthelyezése, új síremlék állítása során vagy más módon 
feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, keletkezett törmelékek elszállításáról a 
közszolgáltató felhívásában megjelölt határidőn belül nem intézkedik /R6. 12. §/ 

(2)3 
 

9. A címer, a zászló és a pecsét használatára vonat kozó szabályok megsértése  
 

11. § Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a 
közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008.(IX.26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R7.) alapján a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő  magatartást követ el: 

1. aki Hatvan város címerét a R7.-ben engedélyezett módoktól eltérően és nem kizárólag 
díszítő és utaló jelképként használja fel /R7. 2. § (1) és (2)/; 

2. aki Hatvan város címerét nem hiteles alakjában használja fel, úgyszintén az is, aki a 
címer elemeit önállóan alkalmazza /R7. 2. § (3)/; 

2a.4 aki Hatvan város logóját a R7.-ben engedélyezett módoktól eltérően és nem kizárólag 
díszítő és utaló jelképként használja fel /R7. 3/B. § (1) és (2)/; 

2b.5 aki Hatvan város logóját nem hiteles alakjában használja fel, úgyszintén az is, aki a 
logó elemeit önállóan alkalmazza /R7. 3/B. § (1) és (2)/, 

3. aki Hatvan város pecsétjét a R7.-ben engedélyezett módoktól eltérően és nem 
kizárólag díszítő és utaló jelképként használja fel /R7. 5. § (1) és (2)/; 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. március 1-től. 
4 Kiegészítette: 36/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. november 1-től. 
5 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 



4. aki Hatvan város pecsétjét hatósági eljárás során használja fel /R7. 5. § (3)/; 
5. aki Hatvan város díszzászlóját a R7.-ben engedélyezett módoktól eltérően, és nem 

kizárólag díszítő és utaló jelképként használja fel /R7. 7. § /; 
6. aki Hatvan város zászlójának tisztítására és elhasználódás esetén cseréjére vonatkozó 

szabályokat megszegi /R7. 8. § (4)/;  
7. aki Hatvan város zászlójának kitűzésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgyszintén 

az is, aki nemzeti ünnepek alkalmával az európai zászló kitűzését elmulasztja /R7. 9. § (1)/; 
8. aki a közterületek fellobogózására vonatkozó szabályokat megszegi /R7. 10. §/; 

 
 

10. A közterületek elnevezésével, azok jelölésével és a házszámozás rendjével 
kapcsolatos szabályok megsértése 

 
12. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 

35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R8.) alapján a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 

1.1 az az ingatlantulajdonos (használó, kezelő), aki nem látja el ingatlanát 
házszámtáblával /R8. 11. § (1), (7)/, 

2. az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség 
szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról nem gondoskodik / 
R8. 11. § (2) / 

3. aki a házszámtáblát közterületről nem látható módon helyezi el / R8. 11. § (4) /, 
4.2 
5. aki közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolít, megrongál, eltakar vagy 

bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti /R8.12. § (1) /. 
 

11. A Hatvan Kártyával kapcsolatos szabályok megsér tése 
 

13. §3 A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R9.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 

1. az a kártyatulajdonos, aki a kártyaigénylés feltételeinek már nem felel meg és a 
jogosultsága megszűnését követően használja fel a Kártyát, a jogosultság megszűnését 
követően nem adja le a Kártyát a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának 
Ügyfélszolgálatán /R9. 7. § (1)/, 

2. aki a megsemmisültként nyilvántartott Kártyát felhasználja /R9. 7. § (2)/. 
 

12. Hatvan város nevének használatával kapcsolatos szabályok megsértése 
 

14. §4 
 

13. Közterületen életvitelszer ű tartózkodás tilalma 
 

15. §5 
 
 

14. Záró rendelkezések 
 

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. április 22-én lép 
hatályba. 

                                                 
1 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 
2 Hatályon kívül helyezte: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § c). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
3 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 
4 Hatályon kívül helyezte: 30/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. július 28-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § d). Hatályos: 2021. március 8-tól. 



(2) A 27. § 2013. április 23-án lép hatályba. 
 
17-26. §1 
 
27. § Hatályát veszti a 17-26. §. 

 
Hatvan, 2013. március 28. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: ugyanezen rendelet 27. §. Hatályos: 2013. április 23-tól. 



1. melléklet a 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez1 
 

Közösségi együttélés alapvet ő szabályainak megsértése esetén kiszabható 
közigazgatási bírság fels ő határa  

 
Sorszám  Jogsértés jellege Helyszíni 

bírság 
Közigazgatási bírság 

1. Köztisztaság fenntartásával és a 
zöldterületek használatával 

kapcsolatos szabályok 
megsértése 

10.000 Ft 

2. Közterületek használatával, 
parkolóhelyek létesítésével és 

használatával kapcsolatos 
szabályok megsértése 

10.000 Ft 

3. Köztemetéssel és a 
temetkezéssel kapcsolatos 

szabályok megsértése a 10. § (1) 
bekezdés 1-2. pontja esetén 

10.000 Ft 

4. Címer, zászló, pecsét 
használatára vonatkozó 
szabályok megsértése 

- 

5. Közterületek elnevezésével, azok 
jelölésével és a házszámozás 

rendjével kapcsolatos szabályok 
megsértése 

- 

6. Hatvan Kártyával kapcsolatos 
szabályok megsértése 

- 

Természetes személyek 
esetén 200.000 Ft, 
jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek 
esetén 2.000.000 Ft 

 
 

                                                 
1 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 


