
etének 12/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
 

egységes szerkezetben a 13/2016. (VII. 11.) számú és a 18/2017.(IX.29.) számú 
önkormányzati rendeletekkel 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 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 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltő természetes személyre, jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki 
Biatorbágy Város közigazgatási határain belül az e rendeletbe ütköző cselekmények 
valamelyikét követi el. 

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében 
meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság 
nyugalmát biztosítják. 

(3) E rendeletben a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a 
cselekmény, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása, amely a rendeletben 
meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik. 

(4) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, 
ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés 
vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot 
fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

(5)1 2Az eljárási szabályokra ez e rendeletben foglalt eltérésekkel az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival 
ellentétes magatartásért való felelősség megállapítása során a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6)3 4 Az ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén ismételten, többszöri közigazgatási 
bírság kiszabásának van helye, amelynek összege a megelőzően kiszabott bírság 
kétszerese. Ugyanabban az ügyben többszörösen kiszabott bírságok együttes összege nem 
haladhatja meg a kétmillió forintot. 
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(7)5 A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban mellőzheti, 
amennyiben a közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás csekély súlyú, és az 
elkövető az elkövetést megelőző évben nem követett el közösségi együttélés alapvető 
szabályait megsértő magatartást. 

(8)6 Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén figyelmeztetni kell a 
szabályszegőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a 
jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés 
lehetséges jogkövetkezményéről. 

2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások 

Közterületek elnevezésére valamint azok jelölésére vonatkozó szabályok megszegése 

2. §7 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 
közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 8/2007. (05. 03.) Ör. sz. 
rendeletben foglaltakat az alábbiakkal megsérti: 

a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét 
megszünteti, 

b) utcanév táblát, emlék táblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít, 

c) házszámtábla kihelyezését elmulasztja. 

Védett értékek megrongálása 

3. §8 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 

a) az építészeti értékek helyi védelméről szóló helyi védettség alá helyezett értéket 
megrongálja, megsemmisíti, 

b) a védett értékek megjelölését megrongálja, eltávolítja. 

Helyi természeti védettség alá helyezett értékek rongálása 

4. §9 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 

a) a helyi természeti védettség alá helyezett értékeket megrongálja, megsemmisíti, 

b) nem biztosítja a természeti értékek helyi védelméről szóló Biatorbágy Nagyközség 
Képviselő-testülete 5/2006. (05.25.) Ör. számú rendeletben természetvédelmi kezelési 
tervekben foglaltakat - amennyiben a cselekmény súlyosabbnak nem minősül. 

Temetkezési szabályok megsértése 
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5. §10 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a temető 
használatának, a köztemetők rendjének a temetőkről és a temetkezésről szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 20/2007. (12.31.) Ör. sz. rendelet 4. § és 6. §-ában 
meghatározott szabályokat megsérti. 

A település nevének, címerének, zászlajának jogosulatlan használata 

6. §11 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki az 
önkormányzatnak a „Biatorbágy” névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város 
címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott 
jelképeit engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő vagy a 
közösséget sértő módon használja fel. 

A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó szabályok megsértése 

7. §12 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 
települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2013. 
(VI.28.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontjában, a 9. § (4) bekezdésében 
valamint a 11. § (1) bekezdésében foglaltakat megsérti. 

Közterület rendeltetéstől eltérő használata 

8. §  (1)13 14A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 
közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) rendelete 4. § (1) bekezdésében, a 4. § (3)-(8) 
bekezdéseiben és az 5. §-ban meghatározott ingatlanok, közterületek tisztántartására 
vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be. 

 (2)15 16A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 
közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) rendelete 7. § (1), (2), (4)-(9) bekezdéseiben, és a (11) 
bekezdésében, a 8. § (1) bekezdésben, valamint a 9. § (1) (2) bekezdésében meghatározott 
rendelkezéseket nem tartja be. 

 (3)17 18A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 
közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) rendelete 10/A. § (1) (2) bekezdésében, 11. § (2)-(9) 
bekezdésben, a 11/A.§-ban (1)-(3), (5) bekezdésében, a 11/B (1) bekezdésben, valamint a 
13.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket nem tartja be. 

 (4)19 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 
közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város 
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képviselő-testületének 7/2015.(V.8.) rendelete 16.§ (1) bekezdésében foglaltakat nem tartja 
be.  

A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra 
történő behajtásához20 

8/A. §21 22A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a 12 
tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő 
behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló Biatorbágy Nagyközség 
5/2007. (05. 03.) önkormányzati rendeletének 2.§-ban foglalt rendelkezéseket nem tartja be. 

A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás szabályainak megszegéséről23 

8/B. §24 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a védett 
és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló, Biatorbágy Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének 2.§-ban foglalt 
rendelkezéseket nem tartja be.  

A kerti hulladék nyílt téri égetése 

9. §25 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a kerti 
hulladék nyílt téri égetéséről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletének 5.§-ban foglalt rendelkezéseket nem tartja be. 

 

A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság 

10. §26 27Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival 
ellentétes magatartást valósít meg közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek felső határa a 
jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. 

 4. Eljárási szabályok 

11. § (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság, valamint helyszíni bírság 
kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Biatorbágy Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza át. 

(2)28 Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az Ákr, és a 2017. évi CLXXIX. törvény 
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és 
egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 
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a) fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az 
esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló 
jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja, 

b) ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a 
fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni, 

c) a fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell, 

d) a fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. (3) A 
közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás bejelentés vagy a 
hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. 

(4)29 Az Ákr. 50 §, 51 §, 52 § alapján kell a határidőket számítani.  

(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
kell megfizetni. 

(6) A helyszíni bírságot a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntés közlését követő 30 
napon belül kell megfizetni. 

(7) A közigazgatási bírságot, valamint a helyszíni bírságot átutalási postautalványon vagy 
banki átutalással a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

5. Záró rendelkezések 

12. § (1) Ez a rendelet 2014. november 2. napján lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre és mulasztásokra kell 
alkalmazni. 

13. § Hatályát veszti a „Biatorbágy” névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város 
címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
14. §-a és az azt megelőző alcím. 

 
Tarjáni István       dr. Kovács András 
 polgármester                jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2018. szeptember 27. napján.  
 
 
 
                                                  dr. Kovács András 
                                                         jegyző 
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