XXIX. évfolyam – 2020. augusztus

Tisztelt Ünneplők! Kedves Nyékládháziak!
Augusztus 20-a az egyik legfontosabb magyar ünnepnap. Szent István király
ünnepe és a keresztény magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja ez.
Illyés Gyula írta le, hogy „ezer esztendőket még a népek is csak csodák révén élnek
túl”. A „túlélés” nem csak a szerencsén és a véletlenen múlik. Ezer éves múlt csak
annak a népnek adatik meg, amely helyes döntésekkel, kitartó munkával és
becsülettel teszi a dolgát.
Istvánra szabta ki a sors, hogy népének szilárd alapokat teremtve, biztonságot,
hitet és jövőképet adjon az országának. Szent életű királyunk életművének
alapgondolata is ez volt: felelősséget kell viselnünk utódainkért, védelmeznünk
kell az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Összetartozásunk alapvető
értékei a hűség, a hit, a szeretet. A közösség erejének és minden ember egyéni
megbecsülésének alapja a szellemi teljesítménye, a munkája.
Ő lett az első magyar uralkodó, aki egyházi szertartás keretében megkoronázva nyerte el a méltóságát.
Kimondta az „igent” és elkötelezte népét egy út mellett, ami a nyugati mintájú kereszténység és társadalmi
berendezkedés volt.
Nagyságát, ezer év óta tartó példáját a határozottan és őszintén, belső meggyőződésből vállalt döntései és
ezeknek a döntéseknek a felvállalt következményei erősítik.
Ezt írta István a főemberek és vitézek tiszteletéről:
„senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg
és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog;
ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött,
a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll
királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy Juhász Csaba:
vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy SZENT ISTVÁN
uralkodásod minden tekintetben békés legyen.”
Szent István hatalmas elszántsággal és végtelen alázattal szolgálta népét. Egyszerű
jelleme, megrendíthetetlen hite vezette országépítő munkáját, amely miatt alakja példaként Túl ezer éven e táj
állhat előttünk most is.
nélküle mennyit is ér,
Államalapító királyunk miatt ez az ünnep, amely a legjobban összeköt minket. Egy
olyan kötelék ő, amely megmutatja nekünk, hogy sokkal több bennünk, ami közös, mint I. István szent király
ami szétválaszt minket. Ebből a kötelékből meríthetünk erőt egy kicsit a mindennapok intelmeit viszi szél…
rohanó világában is.
Tisztelettel,
Nézd eleink erejét,
Tóth Balázs polgármester

Tisztelt Nyékládháziak!
Nyékládháza lakossága egészségi állapotának megóvására ügyelve, illetve a járványügyi szabályokat betartva az – előre láthatólag – októberig tervezett rendezvényeket és
ünnepségeket sajnálattal, de kénytelen a
város eltörölni. Ilyen lesz az augusztus 20-i
városi ünnepség, a Nyékládházi Nyár koncertjei, a búcsú és az Ősz ízei című rendezvény is.
Számítok a lakosság megértésére és a belátására, hogy az egészségünk megőrzése
mindannyiunk számára fő szempont.
Köszönettel,
Tóth Balázs polgármester

Tisztelt Lakosság!

Augusztus 20-a alkalmából
az ünnep tartalmához kapcsolódó
videók és képek az alábbi módon
tekinthetők meg:
augusztus 20., csütörtök
18:30-20:30 óráig a
Nyékládházi Televízió ünnepi adása.
A Furmann Imre Művelődési Ház
és Könyvtár facebook oldalán:
augusztus 20., csütörtök
napközben folyamatosan.

KIRÁLY

vedd az erény italát,
Hidd el az ősi regét,
Szent koronánk sugarát!
Nyisd a szíved kapuját,
szeld meg az új kenyeret,
Mag teli föld a világ,
vesd bele életedet!

Előtted állva Nyék törzs nemzedéke,
Nevünkbe zárjuk ősök szellemét,
Jövőnk legyen Szent Jobbod által áldva,
Jöhet úgy bármily, újabb ezredév!

Augusztus 20.,
a magyar államalapítás ünnepe
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap:
Szent István király napja, a magyar állam ezeréves
folytonosságának emléknapja. A nemzeti ünnepen
az államalapítást, államalapító Szent István szentté
avatását, valamint az aratás végét is ünnepeljük.
1092-ben a Szent László vezette szabolcsi zsinat
rendelte el István király oltárra emelése napjának, vagyis
augusztus 20-ának ünneplését. Szent István kultuszának az
uralkodó általi erősítése az Árpád-ház megszentelését
jelentette, ami a királyi dinasztia egyházi közreműködéssel
történt szakrális legitimációját szolgálta. A 12. századtól a
szigorú, de igazságos fejedelem kultuszát a legendák
elterjedése jelentősen átalakította: ekkor terjedt el, hogy
István király felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának.
A Szent István képével összefonódó Mária-tisztelet egyre
inkább megerősítette az ünnep vallási jellegét.
A néphiedelmek szerint e nap után már nem tanácsos
szabadban fürödni, mert a vízi szellemeket nem szabad
megzavarni. Ettől a naptól kezdve ugyanakkor a gólyák is
útra kelnek. A gyülekezés augusztus elején kezdődik, és a
kisebb-nagyobb csapatokba verődött atal gólyák
augusztus 20-30 között indulnak útnak téli telelőhelyeik
felé. Az idősebbek csak szeptember elején tesznek így.
Többségük Afrika középső régiójáig repül a télre.
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(Forrás:
www.wikipedia.org
nemzetijelkepek.hu
mek.niif.hu)

A kenyér
Az ember legalapvetőbb élelmiszere, a kenyér az életet,
a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Augusztus
huszadika az új kenyér ünnepe is. Ezen az állami ünnepen a
nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki,
hogy az élet és a haza összekapcsolódik.
Szokások
Az aratóünnepet rendszerint Szent István napján
tartották, amelynek központi részét adta az új gabonából
készült újkenyér kisütése és megáldása a templomban –
ezt a hagyományt ma is híven őrizzük. Sokhelyütt ezt az
újkenyeret a falu szegényei között osztották szét – ez az
alamizsnálkodás egybevág István királynak a legendákban
megőrzött jótékonykodó képével.
Szent István az újkori történelmi Magyarország közel
350 templomának volt a patrónusa. Azokban a helységekben, ahol a templomot Szent István tiszteletére szentelték
fel, augusztus 20-án templombúcsút tartottak. Tekintve a
Szent István-patrocíniumok hatalmas számát, Magyarország népességének jelentős hányada kivette a részét e
búcsúk nagymiséiből, gazdag vendéglátásaiból és
délutáni, esti vigasságaiból. Első alkalommal 1818-ban
rendeztek ünnepélyes körmenetet Szent István jobbjának
a tiszteletére. Különösebb paraszti hagyományok nem
fűződtek Szent István napjához. Egyes vidékeken ekkor
rendezték meg az aratási felvonulást.

Szent István király napja,
augusztus 20.
A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától játszik döntő
szerepet Szent István emlékezete. Ez az egyik legré-gebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam
alapításának és ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldog-asszony napját avatta ünneppé: erre a napra hívta
össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot
Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári
bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342–1382) kezdve augusztus 20-a egyházi ünnepként élt tovább. Istvánt 1686ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy az egész katolikus világ évente emlékezzen
meg Szent István ünnepéről.
Mária Terézia Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án
körmenetben vittek végig a városon. A magyar arisztokrácia felé nyújtott gesztusként Mária Terézia hamar nemzeti
ünnepnek minősítette augusztus 20-át, s mint ilyet, a naptárakba is felvetette e napot.
Az 1848-as szabadságharc leverése után betiltották az ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam
jelképe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezés után a
nap visszanyerte régi fényét. 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá
nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter rendeletére címeres zászlóval lobogózták fel a középületeket
augusztus 20-án. 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig
ünnepelhették nyilvánosan.
A két világháború között az ünnep eszméje kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti Magyarország
visszaállítására való emlékezéssel.
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók. 1989 óta újra megrendezik a Szent Jobb körmenetet a
Szent István Bazilikánál. Az igazi rehabilitációt az 1991. évi VIII. törvény jelentette, amikor augusztus 20-át az
Országgyűlés hivatalos állami ünneppé nyilvánította, amelyet a 2012-ben életbe lépett Alaptörvény megerősített.
(Forrás: https://augusztus20.kormany.hu/)

(Forrás: www.cultura.hu)
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I. Szent István 1001-1038
Első királyunk
valószínűleg 975
táján született,
feltehetőleg az
esztergomi palot á b a n . A Va j k
(törökül: hős, vezér) nevet kapta,
s c s a k s e rd ü l tebb korában
nyerte el a keresztségben
Szent István király a trónon,
Szent István első
miniatúra a Képes krónikában
vértanúra utaló
későbbi nevét. A legendákban őrzött hagyomány
szerint már gyermekkorában tanult latinul, apja
korán felkészítette az uralkodásra. Géza azzal is
egyengette egyetlen a útját, hogy a veszedelmes
nyugati szomszéd, a bajor herceg lányát, a hitbuzgó Gizella hercegnőt kérte feleségül a számára.
Gizellával számos német pap és lovag érkezett Magyarországra, akik a keresztény térítés munkáját
végezték, illetve nehéz fegyverzetű harcosként a
fejedelmi sereg erejét növelték.
Apja, Géza halála után, 997-ben választották
fejedelemmé Istvánt. A szintén Árpád-leszármazott
Koppány bejelentette igényét a főhatalomra, s egyben
feleségül kívánta venni Géza özvegyét, Saroltot. A
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sztyeppei pogány népek szeniorátus szokása szerint a
család legidősebb fér tagját Koppányt (Kupán) illette
volna a trón, és a fejedelem özvegyének, Saroltnak keze
is. Géza azonban a nyugati primogenitúrát követte,
ahol az első szülött ú az örökös, ezért át, Istvánt
jelölte ki utódjául és halála előtt megeskette a főurakat,
hogy a trónharcban támogatni fogják őt. István végül
döntő győzelmet aratott Koppány pogány serege
felett.
K o p p á ny l e g y ő z é s e u t á n I s t v á n ú j a b b, a
kereszténység felvételéből egyébként logikusan
következő lépést tett: 1000. karácsonyán vagy 1001.
január elsején, az ezredfordulón királlyá koronáztatta
magát. A koronázás hozzájárult uralma nemzetközi
elismertetéséhez, ezen keresztül fogadták be őt és a
népét a keresztény európai államok közösségébe.

„A magyar állam Szent István korában, az ő szervező,
alapító tevékenysége eredményeként jött létre. (…)
Szent István minden ízében újat alkotott, a régit,
ha volt is, megsemmisítette, vagy új tartalommal
megtöltve folytatta a már létezett magyar
államiság rendjét.”
Az egyházat a jog erejével is védte, és bőségesen
gondoskodott anyagi javakkal való ellátásáról. István
az ősi és megszokott gazdasági, társadalmi rendet,

A korona mérethű másolatát
megtekinthettük városunk 2018-as
augusztus 20-i ünnepségén.

valamint hiedelemvilágot szüntette meg, a társadalom zömének
mindennapi életét bolygatta meg, új társadalmi viszonylatokat, új
értékrendet vezetett be, ami népe nagy részének nemtetszésével
találkozott. S mivel ezt erővel és következetesen vitte véghez, a maga
korában népszerűtlenné vált. Olyan uralkodóvá, akit még az érintettek
utódai is sérelmeik felidézésével emlegettek. S ha kellett, István nem
habozott szigorával példát statuálni.

1000: István királlyá koronázása.
István első törvénykönyve.
1003: I. István hadat indít Erdélybe,
leveri az ott uralkodó, Bizánccal
szövetkezett Gyulát.
1008: István legyőzi a Maros-vidék
urát, Ajtonyt. I. István második
törvénykönyve.
1015: I. (Bátor) Boleszláv lengyel
fejedelem benyomul Magyarországra, egészen a Dunáig jut el.
Betörnek a besenyők Erdélybe.
1017: István visszafoglalja a lengyelektől a határvonalat.

A Képes krónika illusztrációja: István király győzelme 1015-ben
Bizánc szövetségeseként Keán bolgár vezér fölött

István király fegyveres erővel terjesztette ki hatalmát az egész
Kárpát-medencére. Hadvezéri teljesítménye százszázalékos volt,
vesztes csatájáról, hadi kudarcáról nem tudunk.
Ugyanaz az István, aki ellenfeleit felnégyelte, felakasztotta, ellene
összeesküvő rokonát, Vazult megvakíttatta, s a legenda szerint fülébe
forró ólmot öntetett, idősebb korában – különösen örökösének szánt,
egyetlen a, Imre vadkanvadászaton történt szerencsétlen halála után,
egyre inkább a túlvilág felé fordította tekintetét. Imre halála után
„letéve gyászát, egészen a mennyei irgalom keresésére adta magát; a
monostorok és egyházak gondolkodóit, a szerzeteseket és papokat
különféle alamizsnák adományával vigasztalta. Egész jövedelmét, amit
csak kézhez kapott, zarándokoknak, özvegyeknek és árváknak osztotta
szét. A külföldi tartományok monostorait követei által szintén gyakran
kereste fel királyi bőkezűsége számtalan ajándékával.”
Ami az alkotó férkorban levő István alakját illeti, a kortársak
vallomása szerint mindkét szélsőség hiányzott belőle. Nem volt örökös
imádkozásba merülő, csodatévő szent, de nem volt kegyetlen és
könyörtelen ítélkező sem. Ha fegyvert fogott, ellenfeleivel szemben
könyörületes maradt. Intézkedései és törvényei szigorú, de igazságos
uralkodót takarnak.
Államférként István egy évezredre szólót alkotott.
(Forrás: Györﬀy György: István király és műve (Balassi Kiadó); Szent István
Könyvek – Szent István király intelmei és Törvényei; Királyok könyve
(Oﬃcina Nova); kódex képek: www.baloghpet.com

1018: István II. Baszileiosz bizánci
császárral szövetségben részt vesz a
bolgár cárság megdöntésében.
István a korabeli oktató műfaj, a
„királytükrök” mintájára fogalmazni
kezdi Intelmeit (Institutiones morum)
Imre herceg számára. István áthelyezi
udvarát Székesfehérvárra. Megindul
Magyarországon a rendszeres pénzverés és a füstpénz (adó) szedése.
1024: II. Henrik német-római császár
halála; a Magyarország iránt
ellenséges II. Konrád trónra lépése.
1026: II. Konrád elűzi Velencéből I.
István sógorát, Orseolo Ottó dózsét és
annak át, Pétert.
1030: II. Konrád császár seregével
betör Nyugat-Magyarországra, majd
István a kiéhezett német sereget
Bécsig üldözi.
1031: Magyar-német békekötés: a
Német Birodalom lemond a LajtaFischa közéről, valamint a Morva jobb
partjáról. Imre herceg halála.
1032: István megvakíttatja unokaöccsét, Vazult (Vászolyt). Vazul három
át (Leventét, Endrét és Bélát)
száműzi. István Magyarországra
hívatja nővérének és az elűzött
velencei dózsénak a át, Pétert, és
örökösének teszi meg.
1038: István halála.
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Emlékmű
államalapító
királyunknak
Nyékládháza első köztéri szobrát Szent István
ünnepén avatta városunk 2015-ben. Az emlékmű
államalapító királyunk emlékét őrzi, alakját idézi.
Nagy munkákkal készült Nyékládháza az idén Szent
István király ünnepére – írtuk 2015-ben. Emlékmű épült,
és megújult a templom körüli út is. A munkák a város
augusztus 20-i ünnepségére fejeződtek be, hiszen ekkor
adtuk át Nyékládháza első köztéri szobrát. A tehetséges
helyi fafaragó, Gönczi Róbert nem első alkalommal
alkotott városunk számára. Újabb munkája a római
katolikus templom előtt államalapító Szent István királyt
ábrázolja. Az augusztus 20-i ünnepség keretében dr.
Ternyák Csaba egri érsek szentelte fel az emlékművet.

A búzakoszorút éveken át Kavasánszki Istvánné
készítette városunk számára.

Az alkotó így nyilatkozik művéről: „A felkérés úgy
szólt, hogy a múltat és a jelent mutassam be, az akkori és
a mostani államiságot. A szobor első királyunkat ábrázolja, a karddal és az országalmával, a mostani koronában. Az alkotást ölelő épület pedig a jelenkort és a múltat
jeleníti meg. A hátulja gótikus stílusban készült, míg az
elején a címerünk látható. S mindez a templomudvaron,
hiszen Szent István vette fel a kereszténységet. Éppen
ezért arra törekedtem, hogy a kereszténység és az
államiság szimbólumai megjelenjenek.”
Szent István szobra, amelyet önerőből és közadakozásból állított városunk önkormányzata, stabilitást,
összetartozást, erőt sugároz a mindennapjainkra. Köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult a megvalósításhoz.
Államalapító királyunk szobra a magyarságra hagyott
örökség mementójául szolgál az utókor számára.

A szobor makettjét képeslap is megörökítette az avatás
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ünnepségére.

LEGYÜNK TEKINTETTEL EGYMÁSRA!
Nyugalomban élni egy közösségben – ehhez mindannyiunknak hozzá kell járulnia bizonyos alapszabályok
betartásával.Természetesen nemcsak ünnepnapokon, hanem a hétköznapjaink során is!
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédaikat szükségtelenül zavarnák,
vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék. Az együttélés szabályaival
kapcsolatban az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet csak este 10:00 óra
után nem folytathatunk. Lehetetlen felsorolni azokat a
tevékenységeket, amelyek indokolatlanul zavarhatják
szomszédaink nyugalmát.
Ide sorolható egyebek közt: a túl hangos zenehallgatás a
napszaktól függetlenül; a hétvégi barkácsolás; a hajnali
fűnyírás; a lakásfelújítás; a házibulik; a családi események.
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne
vendégeket fogadni, családi eseményeket megünnepelni,
hétvégén megjavítani a kerítést.
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először
célszerű személyesen felszólítani, megkérni, hogy halkítsa
le a zenét vagy fejezze be a zavaró tevékenységet. Amennyiben ennek felszólításunk ellenére sem tesz eleget,
rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene. Ugyanis a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 195.§-a
értelmében, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön,
továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások
nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, elköveti a csendháborítás szabálysértését.
A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 –
150.000 forintig terjedő pénzbírsággal büntetendő.
Ahány szabálysértési eljárás indul az elkövető ellen,
annyiszor lehet ellene pénzbírságot kiszabni. Ha a
pénzbírságot az elkövető önként nem zeti meg, akkor
azt közérdekű munkára vagy büntetés-végrehajtási
intézetben letöltendő elzárásra kell átváltoztatni.
A csendháborítás szabályait nem csak belterületen,
lakóövezetben, hanem az üdülőövezetben, hétvégi
házak esetén is be kell tartani.
Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás
mellett élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a szomszédok szükségtelen zavarását,
bosszantását, vasárnapi pihenésének ellehetetlenítését elkerülni.

HELYI SZABÁLYOZÁS
Mint azt olvasóink bizonyára tudják, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről helyi rendelet is rendelkezik. A Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2018. (X.12.) önkormányzati rendelete az alábbi cselekményeket szabályozza:

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018.(X.12.)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről
Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével
szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények
1. § (1)Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
elkövetőjével szemben
a) természetes személyek esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig,
b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén tízezer forinttól kétmillió
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén
kettőszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
kettőmillió forint.
(3) A bírság összegének megállapítása során gyelemmel kell lenni a közösségi együttélés szabályait sértő
magatartás súlyára, veszélyességére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására.
(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában
valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.
(5) A közigazgatási bírság kiszabásának mellőzésével a jegyző gyelmeztetést alkalmazhat abban az
esetben, ha az elkövető személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel ezt is elegendőnek tartja a
kívánt joghatás elérésére, a szabályok megsértésétől való visszatartás.
(6) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság nem szabható ki.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárásban a közigazgatási bírság
kiszabása a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző, a helyszíni bírság
kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

2. Nyékládháza Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények
2. § (1)A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki
a) Nyékládháza Város címerét vagy zászlaját Nyékládháza Város Polgármestere által kiadott engedély
nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja,
amire engedély nem adható.
b) Nyékládháza Város nevét, ennek ragozott, rövidített, mozaikszós, vagy toldalékos formáját
Nyékládháza Város Polgármestere által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól
eltérő módon használja.

3. Közterületek rendjével kapcsolatos cselekmények
3.§ (1)A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
a) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépjárművét
közterületen Nyékládháza Város Polgármestere által kiállított közterület-használati engedély nélkül
tárolja.
(2) Az (1) bekezdés a) pont alkalmazása szempontjából közterületen történő tárolásnak minősül azaz az
eset, ha a jármű 10 napot meghaladóan nem hagyja el a közterületet.

4. Közterület használatával kapcsolatos, a közösségi együttélés szabályaiba
ütköző cselekmények
4. § (1)A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
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(a) közterület-használati engedély nélkül
aa) építő vagy tüzelőanyagot, építési tevékenység végzéséhez szükséges eszközt tíz napon túl
közterületen tárol,

ab) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel el nem látott gépjárművét közterületen tárolja,
ac) személy-, vagy áruszállítási tevékenységgel összefüggésben állomáshelyként közterületet
használ,
(b) a közterület-használati engedélyét a közterület használatkor nem tartja magánál, személy-, vagy
áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati engedélyének meglétét,
díja bezetésének igazolását gépjárműve szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel az ellenőrzést
akadályozza.
5.§. Nyékládháza közterületeinek használata során a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást valósít meg az, aki:
a) a közterületet hatósági engedély nélkül, vagy nem az engedélyezett időtartamra, vagy a
rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy a közterület-használati engedélytől eltérően használ,
b) közterület-használat megszűnésekor, a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.

5. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző egyéb cselekmények
6. § (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki éjszakai időszakban
(22.00-06.00 óra között), valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap zajt keltő munkát végez,
kéziszerszám gépesített változatát, motoros fűnyírót vagy traktort üzemeltet.
(2)A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki szabad térben hajnali 2
órát követően szabadidős zaj-vagy rezgésforrást üzemeltet.

6. Eljárási rendelkezések
7. § (1) A rendeletben foglaltak betartását Nyékládháza Város Jegyzője és a közterület-felügyelő ellenőzi.
(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 szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy
bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi
együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
8. § Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. § A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál az Ákr vonatkozó rendelkezései mellett
gyelembe kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat
– a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja.
10.§ A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, a
helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül Nyékládháza Város Önkormányzata
11734004-15349064 költségvetési elszámolási számlájára készpénz-átutalási megbízással köteles
megzetni.
11.§ A 4. §-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel
történő elkövetése esetén a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli. Az üzembentartó mentesül a
közigazgatási bírság megzetése alól, ha
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a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja,
hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően
kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását;
b) ha a gépjárművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba vevő neve, születési ideje, helye,
lakcíme, nem természetes személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja,
vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban
menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja,
amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a közigazgatási
bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

Záró rendelkezések
12.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13.§ Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és annak megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet.
2018. 10. 12.
Molnárné dr. Ducsai Dalma
jegyző távollétében:
Surmann Antal
polgármester

dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter
aljegyző

KÖZÖS SZOLGÁLAT A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
2020. július 10. napján az esti órákban Nyékládháza Város Közterület-felügyelete és az Emődi Rendőrőrs kollégái
közös szolgálatot láttak el városunkban.
A közös szolgálat alatt a hatóságok fokozottan ellenőrizték az áthaladó kamionforgalmat és vizsgálták a behajtási
engedélyeket. Járőrtevékenységet folytattak a tavak körül és közúti ellenőrzéseket is végrehajtottak. Közös szolgálatuk
eredményeként 2 db szabálysértési bírság kerül kiszabásra, valamint 1 fő körözött személy elfogása történt meg.
A jövőre nézve is közösen aktívan fellépnek városunk kimagasló közbiztonságának fenntartásáért és megteszik a
szükséges intézkedéseket a városlakók nyugalma és védelme érdekében.
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