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Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (III.30.) önkormányzatai
rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya a Pilis város közigazgatási területén elkövetett, a II. Fejezetben
meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra és azok
elkövetőire terjed ki.
(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése, ha a
tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a
tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság
alkalmazását rendeli el.
(3) E rendeletet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő szándékos és gondatlan
magatartásokra egyaránt alkalmazni kell.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt a 14.
életévét betöltött természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vonható felelősségre.
2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben a
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben a
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban
az elkövetőre -a fiatalkorú elkövető kivételével - ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság
vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
(4) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés
körülményire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.
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(5) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése
gépjárművel történik, a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni.
Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzembentartó címére kell a
kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.
(6) Ha helyszíni bírság
a) kiszabására nincs lehetőség, mivel
aa) a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt helyszíni
bírság nem szabható ki,
ab) a helyszíni bírságolással az intézkedés célja nem érhető el,
ac) közterület-felügyelő által intézkedés alá vont személy a közösségi együttélés alapvető
szabályainak elmulasztását, megszegését nem ismeri el, vagy
ad) közterület-felügyelő által intézkedés alá vont személy a kiszabott helyszíni bírság
megfizetéséhez a felajánlott postai befizető lap átvételét megtagadja,
b) kiszabásával a közterület-felügyelő nem él, vagy
c) teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül telt el, beleértve azt az esetet is,
amikor a gépjárművezető távollétében történt intézkedés esetén az üzembentartó részére
megküldött csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírságot a kézhezvételtől
számított 15 napon belül nem rendezik,
a közterület-felügyelő az első fokon eljáró hatóságot értesíti a közösségi együttélés alapvető
szabályainak elmulasztása, megszegése elkövetéséről, az elkövető személyéről, a
rendelkezésre álló bizonyítékról, valamint az intézkedés helyszíni bírsággal történő
befejezésnek elmaradásának okáról az a) és b) pont esetén az intézkedésre okot adó
cselekmény elkövetésének észlelésétől, a c) pont esetén a teljesítési határidő eredménytelen
elteltétől számított 15 napon belül.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése elkövetése miatt
jogerősen kiszabott közigazgatási bírság
a) Teljesítési határideje: a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap, valamint
b) A teljesítés módja: átutalási postautalvány vagy banki utalás Pilis Polgármesteri
Hivatal 11742238-15392103-08800000 számú Egyéb bevételek számlájára.
(8) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az elkövető számára átadott
készpénzfizetési utalványon vagy átutalással.
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások
1. Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
4. § Az, aki az önkormányzat címerét vagy zászlóját engedély nélkül, az engedélytől eltérő
módon, avagy olyan célból vagy módon használja, amire engedély nem adható, az a
közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
2. Közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése
5. § (1) Aki a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályait
megszegve
a) közterületet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy az engedélyt
meghaladó mértékben használja;
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b) közterület olyan részét használja, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre
közterület-használati engedély nem adható;
c) közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy közterületi
engedélyét visszavonták,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.
(3) A közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése vagy a helyszíni bírság kiszabása nem
mentesít a közterület-használat díjának megfizetési, valamint a közterület eredeti állapotába
történő helyreállítási kötelezettség alól.
(4) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) - beleértve az ingatlan nyilvántartásban
közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – aki az ingatlan előtti járda, továbbá a
járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról,
szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről nem gondoskodik,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
3. Szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése
6. § (1) Aki közterületen, vendéglátó-ipari-, kereskedelmi egység, vagy gyermekvédelmi-,
köznevelési-, közoktatási vagy egészségügyi intézmény bejáratától számított 150 méteren
belül, szeszes italt fogyaszt - kivéve érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkező
vendéglátó egység, annak előkertje, kitelepülése területére nyitvatartási időben, továbbá
engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területén a rendezvény ideje alatt
- az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.
4. Útügyi szabályok megsértése
7. § (1) Aki az önkormányzat tulajdonában lévő
a) az önkormányzat tulajdonában lévő utat engedély nélkül elzárja;
b) az önkormányzati tulajdonban lévő utat engedély nélkül felbontja vagy elfoglalja;
c) az önkormányzati tulajdonban lévő út árkába, átereszébe olyan anyagot juttat, amely a
lefolyást akadályozza vagy az árkot, átereszt szennyezi;
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
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(2)
Aki a közútkezelői hozzájárulást, behajtási engedélyt tevékenysége megkezdése előtt
nem szerzi be, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.

5. Utca és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások
8.§ (1) Aki
a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét
megszünteti,
b) utcanév táblát, emléktáblát a közterületre jogtalanul kihelyez, vagy a közterületről
jogtalanul eltávolít,
c) utcanév táblát, emléktáblát megrongál, vagy megsemmisít,
d) a házszámtábla kihelyezésére, pótlására, cseréjére, illetve tisztántartására vonatkozó
bármely rendelkezést elmulasztja,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésekben meghatározott cselekmények elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.
6. Hirdetés céljára szolgáló ábrázolás jogosulatlan elhelyezése
9. § (1) Aki
a) hirdetményt, plakátot vagy egyéb hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt
helyen helyez el, vagy létesít,
b) a hirdetmény, plakát eltávolításáról a külön jogszabályokban meghatározott feltételek
mellett - a külön jogszabályban meghatározott határideig - nem gondoskodik,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírsággal is sújtható.
7. Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata
10. § (1) Az az ingatlantulajdonos, aki a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási
kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet szabályait megszegve
kötelezettségének nem vagy nem az előírásoknak megfelelően tesz eleget, vagy az előírások
megszegésével járó munka elvégzésére megbízást ad, az a közösségi együttélés alapvető
szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Aki
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a) a rendeletben meghatározott, engedélyköteles fát fakivágási engedély nélkül kivágja,
b) a fakivágásra vonatkozó kérelmet nem nyújtja be azt megelőzően 30 nappal a település
polgármesteréhez (Kivételt képez ez alól, az előre nem tervezhető, az élet- és balesetveszély
elhárításához szükséges fakivágási munka.),
c) a pótlásra kötelezett az ültetés tényét 30 napon belül - írásban, vagy jegyzőkönyvbe
foglaltan – nem jelenti be az engedélyező önkormányzati hatóság részére,
d) a tulajdonában (használatában, kezelésében) lévő, 10 cm, vagy annál kisebb törzsátmérőjű,
továbbá az élet-és balesetveszélyes fát ki akarja vágni, és e szándékát a polgármesternek - a
10 cm, vagy annál kisebb törzsátmérőjű fa kivágásának tervezett időpontja előtt 15 nappal
előbb, élet-és balesetveszély fennállta előtt, legalább 1 munkanappal előbb, írásban, vagy
jegyzőkönyvbe foglaltan – nem jelenti be,
e) a fapótlási kötelezettségének teljesítésére vonatkozó helyi előírás valamelyikét megszegi,
f) Aki a növény telken való elhelyezésével, illetve a szomszédjogok figyelembevételével
kapcsolatos helyi előírás valamelyikét megszegi,
g) Aki a zöldterület, közterületi zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használata során,
illetve halasztást nem tűrő igénybevétele esetén nem gondoskodik az eredeti állapot
helyreállításáról,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.

8. Környezetvédelemmel összefüggő szabályok megsértése
11.§ (1) Aki
a) a víz természetes hozamát és folyásirányát megváltoztatja, a medrét szűkíti, vagy feltölti,
b) mint tulajdonos, üzemeltető az élővizek hordalékait, vagy uszadékait nem gyűjti össze,
c) léket vág, és nem gondoskodik arról, hogy messziről is jól láthatóan megjelölje a jégmentes
területet,
d) léket vág a sportolásra kijelölt területen,
e) léket vág a partszakasz tulajdonosának, vagy kezelőjének tudta, vagy hozzájárulása nélkül,
f) kutak, vízkivételi művek kijelölt hidrogeológiai védőterületén:
fa) folyékony és szilárd hulladékot elhelyez,
fb) vegyszereket, szerves és műtrágyákat alkalmaz,
fc) állatot tart, trágyatárolót elhelyez,
fd) hulladék keletkezését eredményező tevékenység folytat,
g) kutat engedély nélkül létesít, szűntet meg,
h) forrást fojt el,
i) mint ingatlantulajdonos, a forrás karbantartását nem végzi el rendszeresen,
j) az ingatlana területére lehullott csapadékot az ingatlanon nem gyűjti össze, nem kezeli, nem
szikkasztja a szomszédos ingatlan károsításának kizárása mellett,
k) a talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő
szert, műtrágyát, vagy útsózási anyagot nem fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, és
zárt tárolóban tárolja,
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l) 2 a közterületen éget, vagy belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanon nem
az engedélyezett időszakban és módon éget,
m) a porzásra hajlamos anyag szállítását nem zárt, letakart járművön végezi,
n) a bűzös anyag szállítását nem légmentesen lezárt járművön végezi,
o) zöldfelületen, zöldterületen gépjárművet állít le, vagy szerel,
p) zöldfelületre, zöldterületre gépjárművel behajt, – kivéve a közlekedési táblával jelzett
helyet, vagy ahova munkavégzés céljából behajtani szabad,
r) zöldfelületen, zöldterületen élő állatot zavar, kínoz, befog és elpusztít, valamint élőhelyét
zavarja, veszélyezteti, károsítja, vagy megszünteti,
s)3 a taxiállomást engedély nélkül használja, vagy engedéllyel rendelkező taxiállomáson
várakozó taxigépkocsit a jármű vezetője elhagyhatja
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható, a bírság mértékét a bírságot kiszabó személy határozza meg.
9. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület (Gerje patak és forrásvidéke)
rendeltetéstől eltérő használata
12.§ (1) Aki a Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentőségű természetvédelmi
területre/területen
a) quaddal, motorkerékpárral nem a közlekedésre kijelölt úton hajt be, vagy nem a kijelölt
parkolóhelyen várakozik, vagy parkol,
b) az e célra közlekedésre ki nem jelölt helyen quaddal, motor-kerékpárral közlekedik,
c) a fára hirdetményt helyez el,
d) a patakban, a tavakban fürdik, csónakázik, horgászik (kivéve: területkezelési, -fenntartási
feladatok ellátása céljából),
d) kialakított emlékkeresztnél kegyeletsértő magatartást folytat vagy tanúsít,
e) a helyi természetvédelmi hatóság, vagy helyi önkormányzat képviselőjének engedélyéhez,
tulajdonosi hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, vagy tulajdonosi hozzájárulás
nélkül vagy attól eltérően végez,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.

10. Köztisztasággal összefüggő szabályok megsértése
13.§ (1) Aki,
a) az ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a rovar- és rágcsálómentesítéséről nem,
vagy nem folyamatosan gondoskodik,

2
3

Módosította a 19/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. június 1. napjától.
Beiktatta a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. július 01. napjától.
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b) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító hely, üzlet előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt
nem tartja folyamatosan tisztán, illetve a hulladékot folyamatosan nem gyűjti össze és nem
távolítja el,
c) a közterületen szemet dob el, illetőleg szemetel,
d) a közterületen elhelyezett felszerelési tárgyat, padot, utcabútort, játszótéri eszközt,
emlékhelyet nem rendeltetésének megfelelően, nem rendeltetésszerűen használja,
e) a lakóterületet folyékony szennyvízzel időszakosan vagy állandóan trágyázza,
f) az ingatlanon keletkezett, bármilyen rendeltetésű szennyvizet a közterületre kienged, vagy
bármilyen módon kijuttat,
g) a közterületen kialakított szikkasztó, vagy vízelvezető árkot (együtt: árok) részlegesen vagy
teljesen betemeti, az árok partját - bármilyen módon - feltölti, az úttestről a csapadékvíz
árokba jutását, folyását – bármilyen műszaki megoldással vagy gondatlansága révén –
akadályozza,
h) a közterületen gépkocsit mos, vagy mosat,
i) a szilárd települési hulladékot nem az e célra kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el,
j) a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása vagy lerakása tárgyában a
közszolgáltatást nem veszi igénybe, a közszolgáltatás igénybevételét – szándékosan vagy
gondatlanságból - elmulasztja,
k) a hulladékgyűjtő edényzetbe elhullott állati tetemet, veszélyes anyagot rak le, vagy helyez
el,
l) a folyékony hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására vonatkozó helyi önkormányzati
rendeletben rögzített előírás valamelyikét megszegi, és ezáltal a közegészségügyi előírás
valamelyikét megsérti, vagy ezáltal másnak kárt okoz,
m) a folyékony hulladék szippantását, szállítását, vagy ürítését nem a központi vagy helyi
jogszabályokban meghatározott feltételek valamelyikének megfelelően végzi,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.

11. Temetkezéssel összefüggő szabályok megsértése
14.§ (1) Aki
a) - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - engedély nélkül, köztemetőként ki nem jelölt
területen halottat eltemet;
b) a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el;
c) a köztemető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló
tárgyak temetőbe való bevitelére vonatkozó - hirdetményben közzétett - előírást megszegi;
d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség
kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja;
e) a köztemető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a
rendeletben előírtak szerint közlekedik;
f) a köztemetőbe állatot visz be;
g) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet (sírt, sírboltot, síremléket) vagy a temetőben lévő
egyéb tárgyakat, illetve a növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére
szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja vagy engedély nélküli tárgyat helyez el;
h) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak határidőben nem tesz eleget;
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i) az üzemeltető képviselőjének előzetes hozzájárulása nélkül a köztemető területén fát ültet;
j) a sírboltot a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott időben nem, vagy nem az
előírt módon építi meg;
k) a sírboltot a köztemető birtokosának és a köztemető kezelőjének írásbeli hozzájárulása
nélkül építette meg;
l) az urnasírboltot tulajdonosi és kezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően építette meg,
a temetési helyen túlterjeszkedő szegélykövet, síremléket, sírboltot vagy sírjelet az üzemeltető
felszólítása ellenére a temetési helyen túlterjeszkedve helyezi el, és ezáltal a szomszédos
temetési helyek rendeltetésszerű használatát ideiglenesen vagy tartósan gátolja vagy
akadályozza;
m) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás
ellenére sem intézkedik;
n) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a
köztemető területén padot helyez el, és azt az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére sem
távolítja el,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.
12. A piac rendjével összefüggő szabályok megsértése
15.§ (1) Az az árus (kereskedő),
a) aki nem tartja magánál, - az árusítás egész időtartama alatt, valamint az áru ki és
beszállítása során - az eredeti vagy közjegyző által hitelesített vállalkozói
igazolványt/igazolást, vagy a társasági szerződést, vagy az őstermelői igazolványt, vagy a
permetezési naplót, vagy a permetezést igazoló okiratot,
b) aki az üzemeltető, vagy annak megbízottja, a Piacfelügyelet képviselőjének felszólításra
nem mutatja be - az árusítás egész időtartama alatt, valamint az áru ki és beszállítása során az eredeti vállalkozói igazolványt/igazolást, vagy társasági szerződést, vagy az őstermelői
igazolványt, vagy a permetezési naplót, vagy permetezést igazoló okiratot,
c) aki az árusítás időtartama alatt nem jól látható módon helyezi el az árusítás helyén a
cégtáblát, a vásárlók könyvét és az árjelzést,
d) aki az árusítás időtartama alatt nem hitelesített mérleget, súlyt és egyéb mérőeszközt
használ,
e) aki a piac területére, a piac nyitvatartásának ideje alatt járművel, gépjárművel,
motorkerékpárral, kerékpárral – a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetek
kivételével – behajt,
f) aki a piac közlekedési útján csoportosul, vagy az utat göngyöleggel vagy áruval torlaszolja
el, vagy a vásárlóközönséget a közlekedésben bármilyen módon akadályozza,
g) aki a piaci, kereskedelmi tevékenysége kapcsán keletkezett hulladékot nem a piac területén
található hulladékgyűjtő edényzetbe helyezi el,
h) aki számlával (bizonylattal) nem igazolt, vagy nem eredeti csomagolású, vagy nem
engedélyezett gomba terméket árul, eladásra kínál,
i) aki a nyers tejet, vagy tejterméket nem takarja le tiszta fehér ruhával,
j) aki a nyers tej, tejtermék árusítása során, ezen termék(ek) árusítására vonatkozó munka-és
védőeszköz viselésére vonatkozó rendelkezést megszegi,
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k) aki a nyers tej, tejtermék árusítása során, ezen termék(ek) árusítására vonatkozólag az
egészségügyi kiskönyvvel, vagy a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező
állategészségügyi szakhatósági hozzájárulásával (engedélyével) nem rendelkezik.
l) aki a sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési szalonna vagy olvasztott zsír árusítása
során, nem rendelkezik a termékre vonatkozólag olyan érvényes, a területileg illetékes,
hatáskörrel rendelkező állategészségügyi hatóság által kiállított, húsvizsgálati hatósági
bizonyítvánnyal (engedéllyel), amely azt tanúsítja, hogy az általa árult termékek emberi
fogyasztásra alkalmas,
m) aki az élőhalat nem tiszta, vagy nem friss vizet tartalmazó tartályból, vagy nem az
üzemeltető megbízottja által ki jelölt helyen árusítja,
n) aki a piac elárusító helyére, területére - nyári időszakban – nem reggel 5 órától 6 óráig
terjedő időtartamban, a piac elárusító helyére, területére - téli időszakban – nem reggel 6
órától 7 óráig terjedő időtartamban szállít be terméket, árut szállítóeszközzel,
o) aki a használtcikk piacon olyan terméket, árut árusít, amely vagy az ember vagy az állat
egészségét veszélyezteti,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az a vásárló, aki a vásárlása során keletkezett hulladékot keletkezett hulladékot nem a
piac területén található hulladékgyűjtő edényzetbe helyezi el, az a közösségi együttélés
alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott cselekmények elkövetője ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírsággal is sújtható.
13. Zajvédelem szabályainak megszegése
16. § (1) Aki a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
szabályait megszegve Pilis Város közigazgatási határán belül élők nyugalmát
a) kertműveléssel, kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő
tevékenységgel (fűnyírás, kerti munkagépek) - a vis maior helyzet fennálltát kivéve munkanapokon:
07.00 óra előtt és 20.00 óra után,
szombaton:
09.00 óra előtt és 19.00 óra után,
vasárnap és ünnepnapokon:
09.00 óra előtt és 12.00 óra és 15.00 óra
között, valamint 18.00 óra után
között zavarja,
b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő háztartási, barkácsolási,
szabadtéri zene- és műsorhallgatási tevékenységet folytat
munkanapokon:
07.00 óra előtt és 20.00 óra után,
szombaton:
09.00 óra előtt és 19.00 óra után,
vasárnap és ünnepnapokon:
09.00 óra előtt és 12.00 óra és 15.00 óra
között, valamint 18.00 óra után
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
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(2) Aki szabadtéri rendezvény hangosításakor a hangosító berendezések elhelyezésével,
tájolásával zavarja, és ezáltal, az üzemelés során keletkező zaj indokolatlan mértékű többlet
zajterhelést okoz a védendő területen, az alábbiak valamelyike szerint:
a) a hangosítandó közterületi rendezvény sűrűn lakott terület védendő épületeinek közelében
kerül megrendezésre;
b) a hangosító berendezés a védendő épületek közvetlen (20 m-en belüli) közelségében van;
c) az igénybe veendő közterületen más hangosított rendezvény van vele egy időben, - azonos
hatásterületen belül,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Aki
a) helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórást közterületen –
az állami, valamint az Önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó
koncertek és az Önkormányzat által jóváhagyott rendezvények kivételével – 10.00 óra előtt,
vagy 22.00 óra utáni időtartamban folytat,
b) mobil szabadtéri hangerősítő berendezést közterületen, 10.00 óra előtt, vagy 22.00 óra után
üzemeltetet, a közérdekű információk kihirdetése esetét kivéve,
c) a közterületi rendezvényeken hangosító berendezés üzemeltetéséhez a közterület-használati
engedély mellékleteként nem csatol be zajvédelmi adatlapot (A zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályairól szóló 24/2011.(VI.30.) sz. önk. rendelet 1. sz. melléklete), valamint helyszínrajzot,
illetve nem nyújt be közterület-használati engedély iránti kérelmet (együttesen) a közterületi
rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a Polgármesteri Hivatal részére,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(4) Az a vendéglátó létesítmény, amely az alábbi időpontokon túlmenően nyitva tart, (nem zár
be):
Zárás időpontja
22.00 óra
23.00 óra
01.00 óra
24.00 óra,

a) vasárnap:
b) hétfő-csütörtök:
c) péntek:
d) szombat:

az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(5) Aki az építési zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó szabályokat megszegi, az a közösségi
együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(6) Az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújtható.
14. Állatbetegség elleni védekezés elmulasztása
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17. § Aki az állatbetegségek megelőzésére vagy elfojtására, így különösen az állatbetegségek
bejelentésére, az állatok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az állati tetemek
megsemmisítésére, valamint a fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon alapuló
állat-egészségügyi rendelkezést megszegi, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti
és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
15. Állattartási szabályok megszegése
18. § (1) Aki
a) állatot úgy tart, hogy az azzal okozott zaj- vagy szaghatással másokat rendszeresen
megzavar;
b) ebet közterületen póráz nélkül vezet;
c) az állatok tartására, állattartó helyek, építmények elhelyezésére, kialakítására, a
kedvtelésből tartott állatok számára és az állati hulladék kezelésére vonatkozó szabályokat
megszegi,
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal is sújtható.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
szankcionálására lehet alkalmazni.
20. § A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Pilis, 2014. március 28.

Szabó Márton
polgármester

Tóth László
jegyző

A rendeltet kihirdettem 2014. március 28-án.
Tóth László
jegyző
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