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Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (X. 27.) önkormányzati 
rendelete 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2021. (X.27.) 

önkormányzati rendelete 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §-a (4) bekezdésének d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 

E rendelet alkalmazásában: 
a) elkövető: aki Piliscsév Község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő vagy elmulasztó cselekményt megvalósítja, 
b) közterület: a tulajdonos személyétől, vagy a tulajdonformától függetlenül minden olyan 

közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos 
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is, 

c) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem 
minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés 
szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartásnak minősít. 

2. Önkormányzat jelképeinek jogellenes használata 

2. § 

(1) Aki a Piliscsév Község Önkormányzat helyi címer és zászló alapításáról és használatának 
használatának rendjéről szóló 12/2005. (V.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott 
jelképeket, címert engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően, illetve a közösséget sértő módon 
előállítja, forgalomba hozza, használja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

3. Fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése 
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3. § 

(1) Aki 
a) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó 
kötelezettséget nem teljesíti, 

b) a Korm. r. hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, 
c) közterületen lévő fás szárú növényen plakátot, hirdetést bármilyen módon rögzít, egyéb 

berendezést elhelyez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást 
valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott magatartás természetes személyek esetén harmincezer 
forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

4. Jogellenes közterület-használat 

4. § 

(1) Aki a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelet 2. §-
ában foglaltakat megszegi és 
a) közterületet az előírt közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon 

használja, 
b) közterületen végzett munkálatokat 24 órán belül nem jelenti be a polgármesternek, valamint a 

munkák befejezése után a közterületet nem állítja helyre vagy nem megfelelően állítja helyre, 
- ha cselekménye, vagy mulasztása szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősül - 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás százezer forintig, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

5. Útügyi szabályok megszegése 

5. § 

(1) Aki az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
a) helyi közutat közútkezelői hozzájárulás nélkül elzár, felbont, elfoglal, a közúton, az alatt vagy 

a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, 
b) a közúton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

6. Üzemképtelen gépjárművek tárolásával kapcsolatos szabályok megszegése 

6. § 
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(1) Aki üzemképtelen gépjárművet, a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2017. (XI.08.) 
önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően, 30 napnál hosszabb 
ideig közterületen tárol, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

7. A települési hulladék kezelésének szabályait megszegi 

7. § 

(1) Aki Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati 
rendelet 5.§-ában, valamint a 9. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat megszegi és 
a) a települési hulladékot nem az (1) bekezdésben meghatározott módon vagy meghatározott 

időben helyezi el a közterületre a hulladékot, 
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való 

átvételig nem a megfelelő edényzetben, zsákban gyűjti, illetve tárolja, 
c) a közszolgáltatóval nem köt szerződést, 
d) nem gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról és fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű 

használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról, 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

8. Ingatlan előtti tisztántartási kötelezettség megszegése 

8. § 

(1) Aki a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelet 13. §, 
14. §-ában foglaltakat megszegi és 
a) ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, járdaszakasz melletti 

nyílt árok tisztántartási kötelezettségeit nem teljesíti, csapadékvíz-elvezető árok, áteresz, 
tisztítását nem végzi el, 

b) hó eltakarítást nem a rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi, 
c) nem megfelelően vezeti el a csapadékvizet, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozza, 

közterületre szennyvizet locsol, 
d) közterület tisztántartását nem tarja be, 
e) plakátot nem az erre a célra rendszeresített helyre helyez ki, 
f) az állatok közlekedése, sétáltatása során a közterületet beszennyezi, a tartási helyéről 

közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az 
ebet kóborolni hagyja, 

g) a járda és a közút közötti füves területen a fű rendszeres nyírásáról és gyommentesítéséről, az 
ott lévő fák, bokrok ápolásáról nem gondoskodik, 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

9. A helyi környezet védelmével kapcsolatos szabályok megszegése 

9. § 

(1) Aki a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelet 15. § 
(3b), (6)-(7) bekezdésében foglaltakat megszegi és a kerti hulladék égetését nem a rendeletben 
meghatározott időpontban és feltételekkel végzi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható 

10. Közterületen történő filmforgatás szabályainak megszegése 

10. § 

(1) Aki az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletben 
foglaltakat megszegi és engedély nélkül közterületen filmforgatást végez, vagy a filmforgatási célú 
használati díjat nem fizeti meg, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít 
meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

11. Közterület elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályainak megszegése 

11. § 

(1) Aki a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 13/2014. (XI.26.) önkormányzati 
rendeletben foglaltakat megszegi és házszámtáblát vagy utcanév táblát 
a) eltakar, beszennyez, olvashatatlanná tesz, 
b) jogellenesen eltávolít, megváltoztat, vagy erre utasítást ad, felhív, 
c) jogellenesen vagy megtévesztő módon helyez vagy helyeztet ki, 
d) felszólítás ellenére sem helyez ki az utcafrontról is jól látható helyre, jól olvasható 

házszámtáblát, 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

12. Eljárási szabályok 

12. § 
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(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati 
hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a 
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogosult. 

(2) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés szabályaiba 
ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek 
rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a 
magatartást tanúsító személyt korábban azonos cselekmény vagy mulasztás miatt a közigazgatási 
szankciók bármelyikével sújtották. 

(3) A kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat véglegessé válását követően – a 
határozathoz mellékelt kézpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással Piliscsév Község 
Önkormányzat pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. 

(4) A közösségellenes magatartás megszüntetésének elmulasztása esetén végrehajtásnak van helye és 
a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható. 

(5) A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, a Piliscsév 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. 

13. Záró rendelkezések 

13. § 

Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 2012. április 15-én lépett hatályba. 
A Szabs. tv. 254. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek voltak 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket, amelyek meg is történtek. Az önkormányzatok azon joga, hogy szabálysértési 
tényállást rendeletben határozzanak meg megszűnt. 
  
A jövőben törvény által büntetni rendelt, a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás 
minősülhet szabálysértésnek. Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei 
járnak el. 
Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a Kormány által kijelölt szerv, 
valamint az egészségügyi államigazgatási szerv jár el. Szabálysértési elzárással is büntethető, 
valamint e törvényben meghatározott szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el. 
  
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C §-a az 
alábbiakról rendelkezik: 
142/C. §   (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározott kötelezettségek 
elmulasztása esetére közigazgatási szankciót állapíthat meg. 
(2) A bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell 
megállapítani. 
(3) A kiszabott bírság összege a helyi önkormányzat saját bevétele. 


