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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2016. (IX. 23.) önkormányzati 

rendeletét, a köztisztasági szabályokról szóló 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi (1a), (1b) és (2a) 

bekezdésekkel egészül ki: 

„2.§ (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.” 

„(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.” 

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

 

(2) A R. 2. § (7)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„2.§ (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. 

(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.” 

 

2. § A R. 6. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6.§ d) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyommentesítéséről,” 

 

3. § A R. az alábbi 7/A.§-al egészül ki: 

 

„A Képviselő-testületi ülés rendjével kapcsolatos szabályok megszegése 

7/A. § 

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.” 

 

 

2. A köztisztasági szabályokról szóló 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4. § A köztisztasági szabályokról szóló 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„3. § (1) d) a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyom-mentesítéséről” 

 

Záró rendelkezések 

5. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletének 6. § e) és l) pontja. 

 

  6. §  (1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Pilisszentlászló, 2017. június 16. 

 

 

 

 

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

           polgármester                 jegyző 

 

 

 

Záradék:  
A rendelet 2017. június 20-án került kihirdetésre. 

 

 

dr. Gerendás Gábor 
  jegyző 

 

 


