
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017. (III.31.) rendelete az 5/2020. (III. 26.) sz. rendelettel egységes szerkezetben 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 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. § (1) bekezdés 

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

I. fejezet: Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: aki), aki Pilisborosjenő Község 

közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott magatartást tanúsítja, vagy az e 

rendeletbe ütköző cselekmények, mulasztások valamelyikét követi el, feltéve, hogy azzal 

szabálysértést vagy bűncselekményt nem valósít meg. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazása során 

 

a) építési tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontjában meghatározott tevékenység, 

b) fiatalkorú: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 105. § (1) 

bekezdésében meghatározott személy, 

c) gépjármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

rendelet I. függelék II. fejezet b) pontjában meghatározott fogalom, 

d) játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök 

elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, 

e) közpark: a község tulajdonában, fenntartásában, használatában álló, több 

funkciót szolgáló közhasználatú közterületi zöldterület – ideértve a 

zöldterületet megszakító burkolt és burkolatlan felületeket is –, amelyeket 

bárki használhat, 

f) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület, 

g) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. 

pontjában meghatározott ital, 

h) zöldfelület: lakó-, üdülő, intézmény-, ipari és raktár-, közlekedési és egyéb 

rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, növényzettel 

borított területe, 

. 

  



 

II. fejezet: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 

1. Közterülettel kapcsolatos szabályok 

 

3. § 

 

(1) Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően, jogszabályban előírt engedély, hozzájárulás 

vagy megállapodás nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben 

használja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és természetes személy 

esetén kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

egyéb szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

4. § 

 

(1) Aki a közterület olyan részét használja rendeltetésétől eltérő célra, amelyre közterület-

használati megállapodás nem köthető (hozzájárulás nem adható), megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.   

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

5. § 

 

(1) Aki építési tevékenységgel a közterületet beszennyezi és nem gondoskodik annak 

folyamatos takarításáról, továbbá az építési tevékenység befejezését követően 

haladéktalanul nem gondoskodik a közterület eredeti állapotának helyreállításáról, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

6. § 

 

(1) Az a tulajdonos, használó, aki nem gondoskodik 

 

a) az épülete faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen 

elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolításáról, 

b) a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok nyeséséről 

c) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől 

való rendszeres megtisztításáról. 



d) a hulladékot– a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon, a 

közterületen engedély nélkül felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezi, kezeli, 

 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

7. § 

 

(1)Aki a közterület rendeltetésétől eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használat 

esetén közvetlen környezetét nem tartja tisztán, a közterület ilyen célokra történő 

használatát követően a közterületen az árusításból keletkezett hulladékot nem gyűjti 

össze, és eltávolításáról nem gondoskodik megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

8. § 

 

(1) A rendezvény szervezője, aki közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény 

tartása idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 

biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a 

területnek és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti 

állapotban való visszaadásáról megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

9. § 

 

(1) Az a tulajdonos vagy használó, aki az ingatlana előtti járda, továbbá a járda és a 

kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, valamint a járdaszakaszok melletti 

nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valamint a 

járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ide 

értve a hó és síkosság elleni védekezést is nem gondoskodik, megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

10. § 

 

(1) Aki játszótéren vagy közparkokban dohányzik – ide értve az e-cigarettát is–, továbbá, 

aki játszótérre állatot bevisz vagy beenged, megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

2. Égetéssel kapcsolatos szabályok 

 

11. § 

 

(1) Aki 

a) nyílt téren és bármilyen berendezésben kommunális hulladékot, veszélyesnek 

minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget 

(műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, 

gyógyszermaradványok, szárazelem), 

b)  a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi 

hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget,  

c) kerti hulladék égetését nem havonta egy alkalommal, minden hónap első 

péntekén, kizárólag előzetes írásos önkormányzati engedély beszerzését 

követően 10-20 óra között végzi, 

d) szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt és ezzel veszélyezteti 

környezetét, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

3. Behajtással kapcsolatos szabályok 

 

12. § 

 

(1) Aki nem tartja be az Önkormányzat helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról 

vonatkozó szabályait, és engedély nélkül a helyi közutakra korlátozás alá eső járművel 

behajt, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

4. Ingatlanokkal kapcsolatos szabályok 

 

13. § 

 



(1) Az az ingatlan tulajdonos vagy használó, aki nem gondoskodik 

 

a) az ingatlan szeméttől történő megtisztításáról, rendben tartásáról, 

b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, kaszálásáról, 

gyom illetve parlagfű mentesítéséről 

c) az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról 

 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

14. § 

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha a rendszeres szemétszállításba be nem 

kapcsolt területeken keletkezett hulladék elszállításáról és elhelyezéséről a 

környezetvédelmi előírások betartásával nem gondoskodik megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

15. § 

 

(1) az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha a háztartási hulladék elszállításra való 

előkészítése, illetve elszállítása érdekében nem gondoskodik megfelelő mennyiségű és 

űrtartalmú, a Közszolgáltató szállító járműjével kompatibilis hulladékgyűjtő edény, 

vagy Közszolgáltató által elfogadott hulladékgyűjtőzsák beszerzéséről, az 

elhasználódott edény pótlásáról megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

16. § 

 

(1) Aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyez el, (forró hamu, maró anyag, 

mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épület törmelék, 

nagyobb terjedelmű tárgy stb.) ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó 

dolgozó egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, vagy 

reaktiválása során veszélyezteti a környezetet, megsérti a közösségi együttélés 

alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
  



 

17. § 

 

(1) Aki a hulladékgyűjtő edényt a hulladékszállítás napját megelőző és a szállítás napját 

követő napon kívül – a konténer kivételével – az ingatlanon kívül tartja, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

18. § 

 

(1) A tulajdonos, ha a hulladék tárolására használható edényt nem tartja tisztán, szükség 

esetén nem gondoskodik annak fertőtlenítéséről és karbantartásáról, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

19. § 

 

(1) Az a tulajdonos vagy használó, aki az ingatlanon oly módon tárol építési anyagot, 

bontásból származó törmeléket, hogy nem gondoskodik annak kiporzásának 

megakadályozásáról, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

5. Közcsatornával, vízelvezetéssel kapcsolatos szabályok 

 

20. § 

 

(1) Az a tulajdonos vagy használó, aki közcsatornába csapadékvíz vagy szennyvíz 

elvezetése céljából engedély nélkül beköt, megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Aki dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a közcsatorna 

víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórja, önti, vagy bevezeti, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 



(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

6. Engedély nélküli, illetve jogszerűtlen hulladék elhelyezés 

 

21. § 

 

(1) Aki az irányadó jogszabályok megsértésével, vagy az ingatlan tulajdonosának 

engedélye nélkül ingatlanon hulladékot elhelyez, tárol, elhagy, megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

7. Állattartással kapcsolatos szabályok 

 

22. § 

(1) Az az állattartó, aki 

a. nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 

gondozásáról, szökésének megakadályozásáról, 

b. az állatok tartására szolgáló helyiséget nem takarítja, fertőtleníti rendszeresen, 

nem gondoskodik rendszeresen a rovarok és rágcsálók irtásáról, 

c. bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületeket beszennyezi, 

d. a tartott állat ürülékét a közterületről nem távolítja el, 

e. az állattartás során az állat más ingatlanára való átjutását nem akadályozza 

meg, 

f. az állatot elhagyja, 

g. hígtrágyát, trágyalét, továbbá a trágyatároló csurgalék-vizét természetes 

vizekbe vagy közcsatornába vezeti be, 

h. nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágya megfelelő tárolásáról,, 

i. nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágya megfelelő 

időközönkénti elszállításáról, 

j. állattartást nem a hatályos építésügyi és állatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően, az adott állattartási technológia figyelembevételével és a 

közegészségügyi szabályok betartásával folytat, 

k. közterületen az ebet – fajtájára vonatkozó megkülönböztetés nélkül –pórázzal, 

a 25 cm-esnél nagyobb marmagasságú ebet pedig pórázzal és szájkosárral nem 

lát el, 

l. bármilyen állatot az általános köz- és állategészségügyi követelmények 

betartása mellett nem úgy tart, hogy az a hangadásával a szomszédok, 

társbérlők stb. nyugalmát ne zavarja, 

m.  a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére állatorvossal nem 

oltatja be, 

n. a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül saját költségére elektronikus 

megjelöléssel (microchip) nem látja el, továbbá az elektronikus megjelölés 

azonosító számát 15 napon belül nem jelenti be a helyi önkormányzat 

jegyzőjének, 



o. a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet nem olyan megfelelően zárt, 

bekerített helyen tartja, amely megakadályozza az ebnek a közterületre történő, 

felügyelet nélküli kijutását, embernek vagy állatnak sérülés okozását, 

p. a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására szolgáló ingatlan be- illetve 

kijáratain nem helyez el jól látható helyen, megfelelő módon „Vigyázat! 

Veszélyes eb!” feliratú, támadó ebet ábrázoló táblát, 

q. a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületen, tömegközlekedési 

eszközön nem a harapást megakadályozó biztonságos fém szájkosárral és a 

kibújást megelőző fojtó nyakörvvel, és nem a tartási engedéllyel jogosult 

felügyeletével vezeti, 

r. a veszélyes és veszélyesnek minősített eb felügyeletét – a tartási engedélyben 

meg nem jelölt személyre - átruházza. 

s. Bármilyen állat közterületen kizárólag vezetőszáron, vagy pórázon vezethető. 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

8. Zöldfelület, zöldterület védelmével, növényekkel és környezetvédelemmel 

kapcsolatos szabályok 

 

23. § 

(1) Aki  

a) építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet 

úgy végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy a por és egyéb szennyeződés a 

közterületre ne jusson és a vízelvezetés biztosítva legyen, 

b) az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét, szükség esetén a környező 

közterülettől nem zárja el, 

c) aki a munkálatok végzése során, a közterületen keletkezett építési törmeléket, 

szemetet a munka befejezését követő 48 órán belül nem szállítja el az építési 

törmelék elhelyezésére kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre, 

d) aki az építési munkálatok során, valamint egyéb a közterületek igénybevételével 

járó tevékenység során a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat 

védőburkolattal nem veszi körül. Ha a közterület vagy annak egy része mégis 

megrongálódik, a keletkezett kárt annak okozója nem téríti meg, vagy az eredeti 

állapotot nem állítja helyre. 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Aki 

Belterületen, valamint a külterületnek a mezőgazdasági kerten belül eső részén nem 

tartja be az alábbi, legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától: 

a)      1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb 

cserje (bokor), fa esetében legalább 2 méter, 

b)      3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint 

oszlopos fenyőfélék esetében legalább 3 méter 

c)      3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 5 méter, 



d)      nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje 

(bokor) és fenyőféle esetén legalább 0,5 méter. 

2. Külterületnek a mezőgazdasági kerteken kívül eső részén - amennyiben a 

szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy mezőgazdasági kert - szőlőt, 

gyümölcsfát az 1. pontban meghatározott telepítési (ültetési) távolságok be nem 

tartásával, egyéb cserjét (bokrot) és fát az alábbi telepítési (ültetési) távolságok be nem 

tartásával ültet: 

a)      1 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 0,8 méter 

b)       2 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 1,2 

méter, 

c)      2 méternél magasabbra növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 2 méter, 

d)      fa esetében 8 méter. 

3. kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú, tömör kerítésre futtatja fel. 

4. amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé 

telepített növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az 

épülethez ne érjenek hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be. 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

 

(3) Aki, zöldfelületen, zöldterületen arra ki nem jelölt helyen gépjárművel parkol, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott cselekmények miatt a közterület-felügyelő 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

24. § 

 

(1) Aki zöldterületen közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mos, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

 

9. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok 

 

25. § 

 

(1) Az a kereskedő – a vendéglátó üzlet üzemeltetőjét is ideértve –, aki az üzletet 

kereskedelmi hatósághoz bejelentett nyitvatartási idejét nem tartja be, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, 

jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

10. Zajjal kapcsolatos szabályok 

 

26. § 

 

(1) A közterületi rendezvény szervezője, aki a rendezvényen hangosító berendezést 

alkalmaz és nem rendelkezik a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló 

határozattal, melyet a rendezvény engedélye tartalmaz, vagy túllépi az engedélyben 

megadott határértéket, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

27. § 

 

(1) Aki a hétköznap és szombaton 19 és 7 óra között, illetve vasárnap és ünnepnapokon a 

polgármester engedélye nélkül gépi munkavégzéssel illetve tehergépjármű 

forgalommal együtt járó hangos építési tevékenységet végez, megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit – a kárelhárítás esetét kivéve – az építési telken, 

felvonulási területen, továbbá a közterületen végzett tevékenység (járda- és 

útburkolatbontás) esetén is alkalmazni kell. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

28. § 

 

(1) Aki hétköznapokon 19 és 7 óra között, szombaton 9 óra előtt és 17 óra után, vasárnap 

és ünnepnapokon kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet 

(robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) végez, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 

kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

29. § 

 

(1) Az a kereskedő, üzemeltető, aki a vendéglátó üzletben vagy szórakozóhelyen 22 óra 

után úgy szolgáltat gépi vagy élő zenét, hogy azzal zavarja a környezetben élők 



éjszakai nyugalmát, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

11. Hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályok 

 

30. § 

 

(1) Aki közterületen vagy közterületen lévő építményen, egyéb műtárgyon vagy élő fa 

törzsén, továbbá épületnek a közterülettel közvetlenül határos falfelületén, kerítésen 

(ide nem értve a külön erre a célra rendszeresített hirdetőtáblát) hirdetményt, hirdetést, 

plakátot – ide nem értve a választási plakátot – elhelyez, megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

12. Pilisborosjenő jelképeivel kapcsolatos szabályok 

 

31. § 

 

Aki Pilisborosjenő Község Önkormányzata jelképeit engedély nélkül használja, 

alkalmazza vagy előállítja, továbbá aki elnevezéséhez, tevékenysége gyakorlásához vagy 

működése folytatásához a „Pilisborosjenő”, „Pilisborosjenői”, „pilisborosjenői”, 

„Pilisborosjenőért”, „Pilisborosjenővel” megjelölést illetve elnevezést a polgármester 

vagy a Képviselő-testület engedélye nélkül vagy tiltása ellenére használja, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

III. fejezet: Eljárási szabályok 

 

32. § 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megsértésével kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben – a helyszíni bírságot 

kivéve - átruházott hatáskörben a jegyző jár el. A jegyző intézkedése ellen 8 napon 

belül a Képviselő-testülethez fellebbezéssel lehet élni, melyet az a legközelebbi 

Képviselő-testületi ülésen bírál el. 

 

(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit az e §-ban foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 



(3) Közigazgatási bírság helyett – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – figyelmeztetés 

alkalmazható, ha a cselekmény vagy mulasztás csekély mértékben sérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.  

 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha ugyanazon személlyel szemben 

közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt egy éven belül már 

figyelmeztetésre került sor. 

 

(5) Fiatalkorú személlyel szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak 

abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik, 

kivéve, ha az önálló jövedelemmel vagy vagyonnal nem rendelkező fiatalkorú vagy 

törvényes képviselője a bírság megfizetését vállalja. 

 

(6) Az eljárás alá vont fiatalkorú meghallgatása nem mellőzhető, lefolytatása kizárólag a 

törvényes képviselő jelenlétében lehetséges. 

 

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás bejelentés 

alapján, a közterület-felügyelő vagy a rendőrség által felvett jegyzőkönyv, bármely 

hatóság kezdeményezésére és hivatalból folytatható le. 

 

IV. fejezet: Záró rendelkezések 

 

33. § 

 

(1) E rendelet 2020. március 26-án lép hatályba. 

 

 

Pilisborosjenő, 2020. március 25. 

 

 

              
Tömöri Balázs Dr. Horti István 

polgármester   jegyző 
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dr. Horti István jegyző 

 

Pilisborosjenő, 2020. 06. 03. 


