
 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
48/2013. (XII.20.) 

 önkormányzati rendelete 
 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 

(egységes szerkezetben a 8/2015.(III.27.), 31/2017.(X.27.), 14/2018.(IV.26.), 11/2020.(III.27.) 
önkormányzati rendelettel) 

 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1.A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
 

1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek, továbbá a magasabb szintű jogszabály által büntetni rendelt magatartásnak a 
kivételével a város közrendjét, köztisztaságát, településképét, egyéb helyi értékeit, a közösségi 
együttélés szabályait, egyéb helyi normáit sértő vagy veszélyeztető tevékenység vagy mulasztás, vagy 
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás. 
 
1/A.1 § E rendelet alkalmazásában: 

(1) Közhasználatú zöldterület, zöldfelület: a város belterületén önkormányzati tulajdonban 
álló minden olyan terület, amelyet döntő mértékben növény borít, függetlenül attól, hogy a 
település melyik funkcionális területi egységén (ipari‐, lakó‐, közlekedési terület, stb.) belül 
helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet minden esetben zöldfelületnek kell 
tekinteni, függetlenül attól, hogy a terület növényzettel fedett ‐ e vagy sem. Közhasználatra 
szánt zöldterületek azok is, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, de 
tulajdonosai azt közhasználatra hozták létre, vagy a közhasználat elől nem kívánják lezárni.  

 
(2) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat. 

                                                           
1 A 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§‐a iktatta be. (Hatályos: 2018. 04.27.‐től) 



 

(3) Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a 
gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy 
magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat 
tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is. 

 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljáró hatóságok 
 

2.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt önkormányzati 
hatósági hatáskörben a jegyző jár el. 
A rendeletben foglaltak betartását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának erre 
feljogosított ügyintézője, valamint közterület‐felügyelői ellenőrzik. 
 
 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt alkalmazható  
jogkövetkezmények 

 
3.§ (1)2’3 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője természetes 
személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
esetén 2.000.000 Ft -ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A szabályszegés miatt a közterület‐
felügyelő illetékességi területén 50.000 Ft‐ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Fiatalkorúval 
szemben helyszíni bírság nem szabható ki. 

 
     (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás észlelésekor a Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának erre feljogosított ügyintézője, valamint a közterület‐felügyelő, 
figyelmeztetést alkalmazhat. 
 
4.§4’ 5 

 
II. Fejezet 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 
4. A közterületek használatával kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartások 
 

 5.§ (1) Tilos olyan tevékenységet folytatni, amely közterületen nem végezhető, illetve amelyekre 
nem köthető közterület‐bérleti szerződés. 

(2) Tilos közterületen: 

                                                           
2 A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) módosította.(Hatályos:2015.03.28‐tól.) 

3 A 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§‐a módosította. (Hatályos: 2018. 04.27.‐től) 
4 A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28‐tól.) 

5 A 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése helyezte hatályon kívül. (Hatályos: 2018. 04.27.‐
től) 
 



 

a. a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok 
beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezések és anyagok 
elhelyezése, 

b. az önkormányzat tulajdonában vagy szolgalmi jogával terhelt ingatlanokon lévő épületek 
alatti előtetők, épületárkádok, járda‐ és közlekedőfelületeinek, továbbá alul‐ és felüljárók 
területeinek beépítéssel történő igénybevétele, 

c. göngyöleg tárolása, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik, 
d. üzemanyag és egyéb veszélyes vegyi‐, gyúlékony vagy robbanékony anyag tárolása,  
e. a 3,5 t össztömeget meghaladó teher‐, személy‐ és áruszállításra szolgáló járművek, 

valamint mezőgazdasági vontató, lassújármű, járműszerelvény, nehéz‐pótkocsi, 
lakókocsi, munkagép tárolása, 

f. hidrogénnel töltött légballonok árusítása és elhelyezése, 
g. az Önkormányzat által kíméleti zöldterületként nyilvántartott területeken reklámtábla, 

vendéglátó‐ipari előkert, gépjármű várakozóhely és árusító eszköz elhelyezése, kivéve 
ezeken a területeken belül a burkolattal, ideiglenes burkolattal ellátott részeket 
(kapubejárók stb.), 

h. a csapadék‐ és belvizet elvezető vízfolyások parti sávjának (művelési védőterületének) 
igénybevétele, 

i.  a Kossuth tér Polgármesteri Hivatal előtti területének igénybevétele, kivéve, ha az 
Önkormányzat, annak intézménye vagy gazdasági társasága a közterület használója, 

j.  állatok etetése, 
k. a szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá tartozó magatartások kivételével, kolduló, 

kéregető tevékenységet a nagykörúton belüli közterületeken, a nagykörúton vagy annak 
külső szegélyétől számított 100 méteres körzeten belül folytatni.  

 
(3) Tilos közterület‐bérleti szerződés megkötése nélkül olyan tevékenység folytatása, amely 

egyébként csak szerződéssel végezhető:  
a. távbeszélőfülke, fülke nélküli nyilvános távbeszélőkészülék, totó‐lottó láda elhelyezése, 
b. lakodalmas‐ és egyéb célú sátor közterületen történő elhelyezése, 
c. építési munkával kapcsolatos állvány létesítése,  
d. építőanyag és építési konténer elhelyezése, 
e. film‐ és televíziós felvétel készítése, ha a felvétel időtartama az egy órát meghaladja, 
f. közterületi árusításhoz kapcsolódó göngyölegek közterületi elhelyezése, 
g. kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport‐, kulturális‐, vallási‐, szórakoztató‐ és egyéb 

rendezvények lebonyolítása, 
h. közterületen folytatott adomány‐ és aláírásgyűjtés, illetve adományosztás, 
i. közterületen mutatványos tevékenység végzése, 
j. közhasználatú zöldterület bármilyen célú igénybevétele, 
k. vízóraakna, szennyvíztisztító műtárgy elhelyezése (amennyiben más műszaki megoldás 

nem lehetséges), kivéve az I. sz. övezet, ahol városképbe illeszkedő műszaki megoldást 
kell alkalmazni, 

l. közhasználatra át nem adott önkormányzati tulajdonú ingatlanok bármelycélú 
hasznosítása, 

m. 6Hulladékká vált jármű közterületen történő elhelyezése. Közterület‐bérleti szerződés 
indokolt  esetben egy alkalomra köthető, maximum 15 napra, 

n. közterületen ‐ amennyiben 1 óránál tovább tartózkodik ‐ ideiglenesen állomásozó 
építőgép elhelyezése, 

o. gépjármű bemutatás, 
 
                                                           
6 A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28‐tól.) 



 

(4) Tilos:  
a) köztéri bútorokhoz, fákhoz és közüzemi vállalatok műtárgyaihoz mobil árusítóhely 

rögzítése, 
b) az árusítóhelyeket úgy elhelyezni, hogy az utcabútorok használatát akadályozzák, 
c) pavilon bontási kötelezettség elmulasztása, 
 

(5)7 A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti, ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlan 
házszámát, saroképület esetén az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott utcanév-
táblát az utcáról jól látható helyen nem tünteti fel. 

 
5. A közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartások 
 

6.§ (1) A közút kezelőjének hozzájárulása nélkül tilos: 
a) az út forgalmi rendjének megváltoztatása,  
b) közműépítés, javítási munkálatok végzése. 

(2) Tilos: 
a) a munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni 
b) a visszatöltött anyagok tömörítését nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően végezni. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a közút kezelőjének 
előírásait, a kezelői hozzájárulásban foglaltakat nem tartja be. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 

a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett létesítményt, illetőleg ezekhez 
csatlakozást létesít, 

b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az 

árkot (átereszt) szennyezi,  
d) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi. 
 

6. Állatok közterületre vitelével kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartások 

 
7.§ Tilos: 

a) a kutyát közterületen ‐ kivéve a póráz nélküli futtatásra kijelölt területek ‐ póráz nélkül 
sétáltatni, elengedni, 

b) az állatot mesterséges vagy természetes tavakba beengedni, illetőleg bevinni, 
c) a Bujtosi tóba benyúló félszigetre kutyát bevinni, 
d) az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközök (pl. lapát, zacskó) 

nélkül állatot közterületre vinni. 
 

 
7. A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartások 
  

 
8.§ (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterülettel határos 

ingatlan tulajdonosa, ha: 

                                                           
7 A 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§‐a iktatta be. (Hatályos: 2018. 04.27.‐től) 



 

a) 8 
b) közterület gyommentesen (különös tekintettel az allergén gyomnövényekre, parlagfűre) 

tartásáról nem gondoskodik, 
c) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, a hó lecsúszásának, illetve 

a jégcsapok lezuhanásának megakadályozásáról, valamint az épület tetőcsatornájának 
tisztántartásáról nem gondoskodik, 

d) a hó és síkosság mentesítésről nem gondoskodik, 
e) a járdáról letakarított havat úgy helyezi el, hogy a gyalogos, a gépjármű forgalmat 

akadályozza, 
f) 9 
g) 10 

 
(2) 11 

 
(3) Közterületen folytatott tevékenység során tilos: 

a) járművet mosni, 
b) 12 
c) 13 
d) kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot égetni. 

      
8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatáshoz kapcsolódó 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
 
 
 9.§ 14 
 

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi  
közszolgáltatáshoz kapcsolódó a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 
 

10.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az ingatlan tulajdonosa, 
ha: 

a) nem azzal a szolgáltatóval végezteti a folyékony hulladék szállítását, aki a közszolgáltatás 
végzésével meg van bízva. 

                                                           
8 A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
Hatályos:2015.03.28‐tól.) 
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Hatályos:2015.03.28‐tól.) 
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13 A 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (a) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
Hatályos:2020.04.01‐től.) 
14 A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
Hatályos:2015.03.28‐tól.) 
 



 

b) a csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít a szolgáltatást végző, 

ha: 
a) a közterületnek nem minősülő magántulajdonú ingatlanon a nem közművel 

összegyűjtött háztartási hulladék gyűjtése vagy szállítása közben keletkezett 
szennyeződést nem takarítja fel és a szennyeződött területet nem fertőtleníti, 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék szállítását nem a mindenkor érvényes 
jogszabályoknak megfelelő, erre a célra készített, zárt rendszerű járművel végzi, 

c) nem tünteti fel a szállító eszközökön a szolgáltató cég jelzését, nevét, címét, valamint 
„Az önkormányzattal szerződött szennyvízszállító” feliratot jól olvashatóan és időtálló 
módon. 

 
10. A város közhasználatú zöldfelületeinek használatával, védelmével és fenntartásával 

kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
 
 

11.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az ingatlan tulajdonosa, 
ha: 
a) az ingatlanával határos az útszegélyig, de legfeljebb 30 méterig az előírt területek 

gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés stb.) nem végzi, vagy saját 
költségén nem végezteti el olyan minőségben, mint az adott ingatlanhoz legközelebb eső 
parkfenntartásba bevont területre elő van írva, 

b) az épület eresz‐ és lefolyócsatornájának tisztítását nem végzi el. 
(2) Közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen tilos: 

a) állatot legeltetni, ott áthajtani és sétáltatni – az arra kijelölt helyek kivételével,  
b) a közterületről tető fölé nyúló, de azt nem veszélyeztető faágakat le vagy vissza vágni. Ez 

a rendelkezés nem érinti a fa szükségszerű és rendszeres visszametszését.  
c) kerti építmények, berendezések rendeltetésétől eltérő módon használni, 
d) járdákon, sétányokon sóval történő síktalanítás, 
e) sót, sós homokot, vagy azokkal leszórt havat zöldterületre rakni, 
f) járművel közlekedni, parkolni, kivéve a parkfenntartási munkákhoz szükséges anyag‐ és 

eszköz munkaterületre való oda‐ és elszállításakor, járművel a folyamatos le és felrakodás 
idejére, 

g)  az arra kijelölt hely kivételével labdázni, 
h) vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket rendeltetés ellenes célokra (mosdásra, 

fürdésre, stb.) használni. 
 

           11. A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével valamint közzétételével kapcsolatos    
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 
12.§ 15 

 
 
 

12. Piacokkal, vásárokkal és a vásárcsarnokra vonatkozó általános szabályokkal kapcsolatos  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 
 
 13.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:  

a) az elárusító, ha a használtcikk piac és kirakodó vásár szabályait nem tartja be, 
                                                           
15 a 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosította, (Hatályos: 2018. 01. 01.) 



 

b) aki az állatvásárra vonatkozó előírásokat nem tartja be, 
c) aki a gombaárusítás szabályait nem tartja be, 
d) aki a nyitva tartás rendjét nem tartja be, 
e) aki vásáron és piacon olyan terméket hoz forgalomba, amelynek forgalomba hozatalára 

nem jogosult, 
f) aki elárusító helyek jelzésével, feliratokkal, tájékoztatókkal kapcsolatos 

kötelezettségeinek nem tesz eleget. 
 

13. Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításával kapcsolatos  közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások  

 
14.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 

a) a száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítását, fa sebkezelését nem végzi el, 
b) a megfelelő növőtér ‐ és a lombkoronának megfelelő földterület állandó 

gyommentességét nem biztosítja, 
c) a védett fasorban lévő növények kivágására is pótlására vonatkozó szabályokat nem 

tartja be, 
d) a védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő 

munkálatot nem hajtja végre, 
e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet 

engedély vagy hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez. 
 

(2) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten belül már 
létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes. 

(3)   Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet. 
 
 
14  A temetőkről és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartások 
 

 15 .§ Tilos: 
 

a. nem temetkezésre kijelölt helyre temetni ‐ kivéve az urnákat, 
b. a temetkezési tevékenységre előírt egészségügyi rendelkezéseket megsérteni, 
c. sírbolt létesítésére és használatára vonatkozó rendelkezéseket megsérteni, vagy 

kijátszani, 
d. a síremlékek létesítésére, fenntartására vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit 

megsérteni, 
e. a temető területén kegyeletet sértő magatartást tanúsítani, 
f. a temetőben síron, síremléken, illetve egyéb helyen olyan tárgyat elhelyezni, amely a 

kegyelettel, illetőleg a temető rendjével ellenkezik,  
g. a köztemetőben engedély nélkül járművel közlekedni,  
h. a temetőben található síremlékeket vagy a növényzetet rongálni, kárt okozni,  
i. a temető rendjére vonatkozó rendelkezéseket megsérteni vagy kijátszani,  
j. a temetőbe kutyát, vagy más állatot bevinni, 
k. temetőben legeltetni, 
l. a sírokat kivéve talajt vagy gyepet felásni,  
m. a kijelölt helyen kivételével szemetet lerakni, 
n. a temetőben gyertya gyújtás szabályait megszegni, 
o. a sírokat, sírboltokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben lévő 

épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait és egyéb 
növényzetet rongálni, vagy beszennyezni, 



 

p. a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani,  
q. 12 éven aluli gyermeket a temetőben felügyelet nélkül hagyni,  
r. a temető területén az engedélyezetteken túl tárgyakat elhelyezni. 

 
 

III. fejezet 
 

15 .Záró rendelkezések 
 
 
16 .§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1‐jén lép hatályba. 
 
Nyíregyháza, 2013. december 19.  
 
 
 
 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 
 
E rendeletet 2013. december 20. napján kihirdetem.  
 
Nyíregyháza, 2013. december 20. 
 
 
 
 
 Dr. Szemán Sándor 
 címzetes főjegyző 
 
 
 



Általános indokolás 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

 
48/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

Magyarország jogállamként védett értékei megsértését differenciáltan, büntetőjogi‐,szabálysértési‐ 
és közigazgatási jogi eszközökkel szankcionálja attól függően, hogy az adott jogellenes cselekmény 
milyen jogtárgyat milyen mértékben érint. A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a 
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésével szankció nélkülivé váltak azok a helyi sajátosságok alapján 
meghatározott kisebb szabályszegő magatartások, amelyeket ezt megelőzően az önkormányzat 
rendeletei alapján szankcionálhatott, kedvezően befolyásolva ezzel a város közösségi együttélését, 
közrendjét, közbiztonságát, köztisztaságát, városképét, egyéb helyi értékeinek alakulását. 

 

Részletes indokolás 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 

szóló  48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 
 
 

4. §-hoz 
 

Meghatározásra került a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás fogalma, az eljáró 
hatóság és az alkalmazható jogkövetkezmények.  
 

 5 .§-hoz 
 
Ezen szakaszban a közterületek használatával kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások és a tiltott tevékenység végzések kerültek tételesen meghatározásra.  
 

 
6.§-hoz 

 
A közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartások tételes meghatározása történt meg. 
 

7-8.§-hoz 
 
Az eb sétáltatás és a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások meghatározására került sor. 

 
 

9-10.§-hoz 
 
A települési szilárd és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatáshoz kapcsolódóan közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként 
szankcionált tényállások. 



 

 
11 .§-hoz 

 
Nyíregyháza város közhasználatú zöldfelületeinek használatával, védelmével és fenntartásával 
kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások meghatározása. 
 

 12.§-hoz 
 
A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével valamint közzétételével kapcsolatos közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások felsorolása. 
 

13.§-hoz 
 
Piacokkal, vásárokkal és a vásárcsarnokra vonatkozó általános szabályokkal kapcsolatos közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások meghatározása történt meg. 
 

14 .§-hoz 
 
Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításával kapcsolatos közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartások felsorolása. 
 
 

 15.§-hoz 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások felsorolása. 

 
 

16.§-hoz 
 

A hatályba lépésről rendelkezik 
 
 
 
 
 


