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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 51.§ (4) 

bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

rendeletben határozza meg a tiltott közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 

elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait. Ezen felhatalmazás alapján 

alkotta meg a képviselő-testület a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló             

önkormányzati rendeletét, mely rendelet 2012 .június 2-án lépett  hatályba.  

 

 Az Alkotmánybíróság a 38/2012.(XI.14.) AB határozata a Mötv. fenti bekezdését alkotmány 

ellenesség miatt megsemmisítette 2012. november 15-i hatállyal. Az  Alkotmánybíróság döntésére 

figyelemmel   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete                                                    

hatályon kívül helyezte a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló                                     

önkormányzati rendeletet.  

  E rendelet hatályon kívül helyezésével önkormányzatunk részéről, semmilyen hátrányos 

jogkövetkezményt kilátásba helyező jogszabály nem áll rendelkezésre , hogy az egyéb helyi 

rendeletben megfogalmazott kötelezettségeinknek érvényt szerezzünk.  

 

  Magyarország Alaptörvénye 32.cikke (1) bekezdés a)pontja rögzíti a helyi önkormányzat azon 

jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkosson.  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és 

betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.  

 Az Mötv.8.§(2) bekezdése valamint a 143.§(4) bekezdés d) pontja- amely 2013. január 1-től lépett 

hatályba- felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg 

a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.  

  A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró 

magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.  

Szankció nélkül nehéz vagy nem lehet az önkormányzati rendeletek betartásának kikényszerítése.  

  

Az eljárás az ügyfél bejelentésére illetve hivatalból indulhat meg.  

 Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit kell 



alkalmazni, mivel e magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek.  

 A közigazgatási bírság kiszabása a Ket.94/A §-ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján történik, 

mely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb szabályokat és a bírság kiszabása során 

figyelembe veendő tényezőket.  

 A Ket. értelmében ha a törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi , azoknál a 

jogsértéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye a 94.§-ban foglalt 

előírások keretei között – a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki , ha a helyszíni intézkedés 

alkalmával az ügyfél a jogsértést elismeri.  

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 

személyekkel szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság és 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az Önkormányzat 

saját bevételét képezi.  

 Eltérésként kiemelendő, hogy a Ket. 94/A§-ban meghatározott közigazgatási bírság mellett 

figyelmeztetés intézkedés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel 

csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható. Mivel a Ket. a fiatalkorú 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsító személlyel kapcsolatosan külön 

rendelkezést nem tartalmaz ,rájuk vonatkozóan szükségesnek mutatkozik külön szabályok 

belefoglalása a rendeletbe.  

 

 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése elévülésének szabályaira is a Ket. 

rendelkezése alkalmazandó, mely alapján nem indítható eljárás és bírság kiszabására nem kerülhet 

sor , ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától 

számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja 

 a) az a nap amikor a tiltott közösség ellenes magatartás megvalósul  

 b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.  

Az egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a 

hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.  

 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot a 

kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz 

eleget , úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései 

alkalmazandók.  

 A Mötv. 41.§(4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatásköreit- többek között- a 

jegyzőre ruházhatja át.  

 A fentiek miatt szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének a kiegészítése azzal, hogy a jegyző „dönt a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos ügyekben” . 

 

 Lengyeltóti város közigazgatási területén a lakosság nyugalma, a közösségi , közhasználatú terek 

rendje , tisztasága, az életviszonyok rendezettsége, az egymás tiszteletben tartó magatartás 

megvalósulása céljából szükségesnek tartom a rendeletben foglalt magatartások , mint közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtését.  

   

  Minderre tekintettel, kérem a Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról és 

szankcionálásának bevezetéséről.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat:  

 

1.  Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

     szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet elfogadja. 

     2.  Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet nem fogadja el.  

 

 

  

 Lengyeltóti 2013. június 19.  

 

 

                                                                               Zsombok Lajos  

                                                                                 polgármester  

 

 

 

Az előterjesztést készítette:                                      Jóváhagyta:  

 

 

Bándiné Matucza Erika                                      dr. Szatmári Ibolya  

          főelőadó                                                              jegyző 

 

 

 

   

 

 



                                      Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének        

                            …......................../2013 (VI.27) számú önkormányzati rendelete      

                       a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

                                                             jogkövetkezményeiről  

 

 

 

  Lengyeltóti Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény(a továbbiakban:Mötv.) 143. §(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Mötv. 8.§(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el.  

 

1. Általános rendelkezések 

                                                                        1.§ 

 

(1) Lengyeltóti városban a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele , 

alapvető szabálya a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek betartása és betartatása. 

(2) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak 

minősül minden olyan magatartás , melyet jelen rendelet így határoz meg.  

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a 

jegyző gyakorolja.  

(4) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a 

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén , ha a 

tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 

alkalmazását rendeli el.  

(5) E rendelet hatály kiterjed Lengyeltóti város közigazgatási területére és azon belül minden 

14.életévét betöltött természetes személyre , jogi személyre és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre.  

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag 

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

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy jogi személy vagy jogi 

személyiséggel rendelkező szervezet jelenti be.  

(7) A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b)mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 

jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  

c)jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 

belül indítható.  

(8) A tiltott közösség ellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. 

törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.   

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

 (9) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait  

      sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.  

    (10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer 

            forinttól  százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.   

    (11)A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni  

  a) a tiltott közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét 

  b) az érintett elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az 

     erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja . 



   (12)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot Lengyeltóti Város Önkormányzata 11743105-15396523                                    

számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 30 napon belül.  

 

 

2. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 

 

                          2.§  

 

      A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:  

(1) a város jelképeit (címer,zászló,városnév) engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó 

engedélytől eltérően használja , 

(2) a város jelképeit  önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérően engedély nélkül 

 ábrázolja,állítja elő vagy hozza forgalomba.  

 

    

                                 3. Házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

                                                                  3.§ 

  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha 

házszámtábla beszerzéséről , közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség esetén 

cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 

 

                                 4. Közterület használatával kapcsolatos magatartások 

 

                                                                 4.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

(1) az engedély nélkül megvalósítható igénybe vétel eseteit kivéve a közterületet engedély 

nélkül , illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja. A közigazgatási 

hatósági eljárás kezdeményezése vagy a helyszíni bírság kiszabása nem mentesít a 

közterület- használat díjának megfizetési, valamint a közterület eredeti állapotába történő 

helyreállítási kötelezettség alól.  

(2) a közparkok területére gépkocsival behajt és ott parkol  

(3) A játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetés szerűen használja  

 

                             5. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások   

                                                           5.§  

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

(1)  ingatlan tulajdonosként használóként,-bérleti jogviszonyból származó kötelezettség szerint  

bérlőként az  ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv) és zöldsáv 

teljes területének tisztán tartásáról takarításáról hó és síkosság mentesítéséről nem 

gondoskodik,  

(2) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint az intézmény üzemeltetőjeként az 

ingatlan előtti járdaszakasz (ennek hiányában 1 m széles sáv) takarításáról hó és síkosság 

mentesítéséről mind nyitva tartási időben , mind azon túl  nem gondoskodik, 

(3) állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állat-egészségügyi szabályok 

megsértésével helyez el,  

(4) tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó, az 

önkormányzat rendeletében foglaltakat megszegi ,   



(5) avart vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a település 

közigazgatási területén lévő belterületi ingatlanokon  május 15 és szeptember 15 között éget,   

(6) rongyot gumit műanyagot éget  

(7) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról 

az árkok műtárgyainak tisztán tartásáról nem gondoskodik. 

(8) a rendszeres rovar és rágcsáló irtásról nem gondoskodik . 

 

  

 

                                      6.  Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások  

                                                                       6.§ 

 

 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

 

       (1)   ingatlan tulajdonosként a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem 

        veszi igénybe, illetve a települési hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át,  

 (2)  a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést , tárolást nem a hulladékkezelési helyi 

        közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben szerepelő szabványos és a használónál 

        keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel végzi  

     (3)  a közterületre kihelyezett , valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 

      hulladékgyűjtőket- ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő 

      szigetek- rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, 

    (4)   az ingatlan használó vagy tulajdonos , aki ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik vagy 

      az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem 

      szállítja vagy szállíttatja el,  

    (5)  a hulladékgyűjtő edénybe , a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a 

 települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére 

 szolgáló gyűjtőedénybe elhelyezi,  

    (6) a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely edényzetet a szállítóeszközt 

    vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti, a gyűjtőedénybe folyékony mérgező 

    tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, 

    amely veszélyezteti a begyűjtést , ürítést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, 

    egészségét.  

    (7)  gazdálkodó szervezetként az egyedi közszolgáltatási szerződést nem, vagy tevékenységének 

     nem teljes időtartamára köti meg, illetve az ingatlan tulajdonos, aki a települési szilárd 

     hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában valótlan adatokat közöl,  

   (8)   a helyi közszolgáltatással ellátott területen a folyékony hulladékkezelési helyi 

    közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást    a 

    keletkezett folyékony hulladék tekintetében nem veszi igénybe, illetve a folyékony hulladék 

    elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendelet szerint nem gondoskodik.  

 

 

7. Szeszes-ital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése 

                                         7.§ 

                                  

                           

                                                                       

 Aki a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben előírt, 

szeszes italok közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalmat megszegi, a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

 



         

 

8.Hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezése 

                                     8.§ 

 

       A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki   

 

(1) hirdetményt a köztisztasági előírások megsértésével terjeszt,  

(2) hirdetményt helyez el 

       a) közterületi út járda gyalogút burkolatára festett kivitelben,  

       b) közterületeken álló fákon padon oszlopon,  

       c) emlékművön szobron ,  

       d)  közterület berendezésen felépítményen elhelyez 

       e) hirdető berendezés építése, elhelyezése átalakítása és bővítése során nem a vonatkozó 

           hatályos építésügyi jogszabályok előírása alapján jár el, 

       f) nem gondoskodik az általa hirdetőtáblákra, falfelületekre kihelyezett vagy      

           hirdetmény plakát eltávolításáról   

 

(3) A  közösségi együttélés hirdetményekkel kapcsolatos alapvető szabályainak                                               

     elmulasztása, megszegése miatt felelős a hirdetés kihelyezője vagy akinek az érdekében a 

     hirdetményt elhelyezték.  

 

 

9.Járművek parkolási rendjének szabályai megsértése 

                                                                     

                                                                          9.§ 

 

   Aki Lengyeltóti város közigazgatási területén a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt , 

továbbá közúti forgalomban részt vevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet  járművet  

mezőgazdasági eszközt közterületen tárolja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el.  

 

 

 

10.Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

            10.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályai sértő magatartást követ el, aki  

 

(1) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged. 

(2) Az eb tartása gondozása gyógyítása szállítása során nem az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló jogszabályok, valamint nem a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerint a jó gazda gondosságával jár el, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.Temető használatával kapcsolatos magatartások 

                                                                        11.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:  

(1) a temető területén gépkocsin, lovaskocsin motorkerékpáron kerékpáron közlekedik, ide nem 

értve a mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékokkal élő személyeket , akiket érvényes 

parkolási engedélyük feljogosít a temető területére történő behajtásra, 

(2) kutyát vagy más állatot -a segítő kutya kivételével-a temetők területére bevisz vagy beenged  

(3) a temetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő, vagy nem a kegyeletnek megfelelő 

magatartást tanúsít vagy zajt kelt, 

(4) a sírokat síremlékeket és sírboltokat az azokon lévő tárgyakat a temetőben lévő épületeket 

hirdetményeket és egyéb tárgyakat az utakat és a temető fáit bokrait, növényzetét 

megrongálja, beszennyezi továbbá a sírokat vagy a díszítésre szolgáló tárgyakat növényeket 

illetéktelenül eltávolítja, 

(5) a temetőkben a gazt ,hulladékot egyéb szemetet nem a kijelölt lerakóhelyen helyezi el,  

(6) a temetőkről szóló helyi rendeletben meghatározott sírhelyre, síremlék és sírbolt építésére, 

egyéb a temetők területén történő munkavégzésre vonatkozó előírásokat nem tartja be.  

  

  

 

12. Zajvédelem szabályainak megszegése 

                                                                       12.§ 

 

   Aki a zajvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályait megszegi a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el . 

 

                                                       ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Ez a rendelet 2013.  július 1-jén lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.  

 

 

Lengyeltóti 2013. június 27. 

 

 

       Zsombok Lajos                                             dr. Szatmári Ibolya  

        polgármester                                                            jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. június 27.     

 

 

                                                                             dr. Szatmári Ibolya  

                                                                                        jegyző     

 

         

 

 

 

 

 



 

 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                       ….../2013 (VI.27.) számú önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

 

 

                                           a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

                                        6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban :Mötv.) 143.§(4) bekezdés a) pontjában  kapott 

felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában , az Mötv. 53.§(1) 

bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

                                                                  1.§  

 

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rend.) 3.melléklete a következő a. ponttal  egészül ki.   

 

                                                           Jegyző  

 

 a.)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti hatósági 

eljárásokat lefolytatja.   

 

                                                               2.§  

 

  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.   

 

 

 

Lengyeltóti 2013. június  27.  

 

 

 

    Zsombok Lajos                                                        dr. Szatmári Ibolya  

     polgármester                                                                      jegyző  

 

  A rendelet kihirdetésre került: 2013.  
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                                                                  1.§  

 

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rend.) 3.melléklete a következő a. ponttal  egészül ki.   

 

                                                           Jegyző  

 

 a.)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti hatósági 

eljárásokat lefolytatja.   

 

                                                               2.§  

 

  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.   

 

 

 

Lengyeltóti 2013. június  27.  

 

 

 

    Zsombok Lajos                                                        dr. Szatmári Ibolya  

     polgármester                                                                      jegyző  

 

  A rendelet kihirdetésre került: 2013.  

 

 

 


