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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre, aki Remeteszőlős Község közigazgatási területén a 4.§-ban meghatározott magatartást 

megvalósítja, vagy e rendeletbe ütköző cselekmények, mulasztások valamelyikét követi el, feltéve, hogy azzal 

szabálysértést, vagy bűncselekményt nem valósít meg. 

 

2. Eljárási szabályok 

 

2.§ (1) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás megvalósítása miatt közigazgatási hatósági eljárást 

hivatalból, vagy bejelentés alapján kell lefolytatni. 

 

(2) A közterület-felügyelő, valamint a jegyző vagy a közös önkormányzati hivatal jegyzője által felhatalmazott 

ügyintéző a rendelet 4.§-ában meghatározott magatartások esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult. 

 

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

 

(4) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás megvalósításával kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.  

 

3. Jogkövetkezmények 

 

3.§ (1) A 4. §-ban meghatározott magatartást megvalósítókkal szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, 

vagy természetes személy esetében kétszázezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek esetében két millió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 

 

(2) A jegyző a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban mellőzheti, amennyiben a közösségi együttélés 

szabályait sértő magatartás csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható. 

 

(3) Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon 

hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni 

kell ugyanakkor az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről. 

 

(4) A jogkövetkezmények alkalmazása során figyelemmel kell lenni az elkövető személyi körülményeire, az 

elkövetett kirívóan közösségellenes magatartás súlyára és arra, hogy az alkalmazott jogkövetkezménytől 

mennyiben várható visszatartó erő.  

 

(5) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét. 
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4. Közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartások 

 

4.§ (1) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 1/2016. 

(I.25.) önkormányzati rendeletének 3.§, 5.§ és 7.§-aiban foglaltak valamelyikét megszegi, közösségi együttélés 

szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

(2) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 

2/2014. (I.28.) önkormányzati rendeletének 14.§-ában és a 29.§ (1) bekezdésében foglalt szabályok valamelyikét 

megszegi, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

(3) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII.15.) önkormányzati rendeletének 5.§-10.§-

aiban foglalt szabályok valamelyikét megsérti, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

(4) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésről szóló 

15/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletének 2.§-3.§-aiban foglalt szabályok valamelyikét megszegi, a közösségi 

együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

(5) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének a zajártalom elleni védekezés szabályairól 

szóló 16/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletének 4.§-5.§-aiban foglalt szabályok valamelyikét megszegi a 

közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

(6) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének a Remeteszőlős Község környezetvédelméről 

szóló 10/2006. (XII.18.) önkormányzati rendeletének 3.§-30.§-aiban foglalt szabályok valamelyikét megsérti, 

közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

(7) Aki Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 

9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 2.§-6.§-aiban foglalt szabályok valamelyikét megsérti, a közösségi 

együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg. 

 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

 

      5.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Szathmáry Gergely 

polgármester 

dr. Kovács Dénes 

jegyző  

 

 

 

      E rendelet: 2016. február 29-én került kihirdetésre. 

 

 

 

 dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 


