
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

(Egységes szerkezetben a 8/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelettel) 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. 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. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő 

rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1)  Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az, 

amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és amelyet 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartásnak minősít. 

(2)  A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község közigazgatási területén minden természetes és 

jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e rendeletbe ütköző 

cselekmények valamelyikét követi el. 

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a 

magatartása bűncselekményt, szabálysértést vagy más közigazgatási hatósági eljárás keretei között 

elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg. 

 

Eljárási szabályok 

2. § 

 

(1) A jelen rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 

személlyel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy természetes 

személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki. 

(1a) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való  

felelősség, ha a szabályszegő természetes személy a magatartás elkövetésekor a 

tizennegyedik életévét nem töltötte be.
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(1b) Azzal szemben aki, tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem 

(továbbiakban: fiatalkorú), közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a 

fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság 

megfizetését.
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(2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

(2a) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.
3
 

(3) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére ruházza át. 

(4) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, vagy a 

közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 15 
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napon belül Pilisszentlászló Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell 

befizetni. 

(5) Amennyiben a kötelezett a bírságot határidőre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell 

végrehajtani. 

(6) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 

követelményét. 

(7) A közigazgatási bírságot és a helyszíni bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a 

cselekmény súlyához. A szabályszegő személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, 

amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
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(8) A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, 

amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a jogsértés 

összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kellő visszatartó erőt 

jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben ne tanúsítson a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes magatartást.
5
 

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás 

hivatalból, a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének, vagy a közterület-felügyelőnek az 

észlelése alapján indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári vagy más szervezet, hatóság 

által tett bejelentés alapján győződik meg a közterület-felügyelő vagy Hivatal ügyintézője a 

magatartás megvalósításáról. 

(10) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

Az önkormányzat címerének jogosulatlan használata 

 

3. § 

 

Aki az önkormányzat címerét jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő módon használja fel, vagy az 

engedélyben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, az megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait. 

 

Utcanév- és házszámtáblával kapcsolatos szabályok megszegése 

4. § 

 

Aki 

a)   utca-névtáblát, házszámtáblát, megrongál, eltakar, beszennyez, vagy bármely más módon a 

tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít, 

b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura (üres 

telken a kerítésre) felszólítás ellenére sem helyez ki, ezzel akadályozva a hatósági és egyéb 

intézkedést, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

Közterület-használattal kapcsolatos szabályok megszegése 

5. § 

 

(1) Aki  

a) közterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő módon, illetve célra használja, 

b) a közterületet a közterület-használati engedélytől eltérő módon vagy célra használja,  

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
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(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a 

közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat után 

fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól. 

 

 

Köztisztasággal és a környezet védelmével kapcsolatos szabályok megszegése 

6. § 

 

Aki 

a) nem gondoskodik - függetlenül a területen biztosított köztisztasági közszolgáltatás mértékétől 

- az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló szilárd burkolatú út 

vagy földút (eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú, pl. zúzottkő, kavics, murva, 

kohósalak stb.) közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, 

szemét- és gyom-mentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról, a hó-eltakarításról és 

síkosság-mentesítésről  

b) az a) pontban meghatározott területen található nyílt árok és annak műtárgyai (kapubejárók 

átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarításáról, növények 

vágásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék 

eltávolításáról; 

c) nem gondoskodik azon magánutak gondozásáról, karbantartásáról, takarításáról és síkosság-

mentesítéséről, amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de lakóközösségek együtt 

használják; 

d) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyom-mentesítéséről;
6
 

e) 7
 

f) bármely anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, 

g) közterületen járművet mos, 

h) ingatlanáról a közterületre a havat kihelyezi, 

i) nem gondoskodik engedély alapján akár rendszeresen, akár alkalmanként kizárólagosan 

használt közterület tisztántartásáról, 

j) nem gondoskodik üzlet, intézmény tulajdonosaként, bérlőjeként, használójaként, 

üzemeltetőjeként a nyitvatartási idő alatt a bejáratához a forgalmának megfelelő, de legalább 

közterületi hulladékgyűjtő kihelyezéséről és annak folyamatos ürítéséről, valamint a 

nyitvatartási idő leteltével a közterületről történő eltávolításáról, 

k) hirdetményt, plakátot nem az arra kijelölt helyekre ragasztja fel,  

l) 8
 

m) nem gondoskodik az építkezésekhez kapcsolódó köztisztasági szabályok betartásáról, 

n) megsérti az égetésre vonatkozó szabályokat, 

o) 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát – kivéve gyümölcsfa és örökzöld fa – engedély nélkül 

kivág, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése 

7. § 
 

Aki  

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, 

b) a temető területére engedély nélkül gépjárművel behajt, 

c) a temető épületeibe, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, 

d) a temetőben nem a kijelölt helyen tárol, illetve helyre helyez el szemetet, 
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e) a temető területére állatot bevisz, 

f) a temető területén közízlést sértő síremléket helyez el, 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

A Képviselő-testületi ülés rendjével kapcsolatos szabályok megszegése 

7/A. §
9
 

Aki a képviselő-testület működését engedély nélküli hozzászólásával, vagy az engedélyezett 

hozzászólásra adott időt túllépve, vagy egyéb módon zavarja, és a polgármester felszólítása 

ellenére továbbra is folytatja a képviselő-testület működésének zavarását, az megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait. 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

8. § 

 

(1) E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. szeptember 20. 

 

 

 

       Tóth Attila s.k.  dr. Gerendás Gábor s.k. 

     polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2017. június 21-én került egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

dr. Gerendás Gábor  
             jegyző 
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