
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II.27 .) sz. rendelete 

 a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről 

 
 
 
Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 

1. Általános rendelkezések  
 

1. §  
 

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak 
a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
azon tevékenysége vagy mulasztása minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti.  
 

2. §  
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben  
a) közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint;  
b) az e rendeletben meghatározott esetben helyszíni bírság szabható ki, melyek 
legalacsonyabb összege ötezer forint. 
 

 
2. Eljárási rendelkezések 

 
3.§ 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás 
lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a jegyzőre 
ruházza át. 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági 
eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely szervezet 
vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is. 
 

4. § 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló 
eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
szabályait kell alkalmazni.  
(2) A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása során – a Ket. 94/A. (1) 
bekezdésében foglaltakon túl – mérlegelni kell:  
         a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát;  

b) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó 
felhívásra az önként igazolja.  



(3) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság 
tudomására jutásától számított harminc nap, vagy az elkövetéstől számított hat hónap eltelt. 
A hat hónapos határidő kezdő napja  

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,  
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.  
 

5. §  
 

(1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való 
felelősség, ha a tevékenység vagy mulasztás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít 
meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet 
közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.  
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való 
felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennyolcadik 
életévét nem töltötte be. 
 
 

3. Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
 

6.§ 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a község 
helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/1998. (V. 08.) 
önkormányzati rendelet szabályait megszegve  

a) a község nevét, címerét vagy zászlóját jogosulatlanul használja fel,  
b) a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon állítja elő illetve hozza 

forgalomba.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság 
legmagasabb összege ötvenezer forint.  
 

7.§ 
  

. 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a temetőről 
és annak használatáról szóló 16/2004. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (1) 
bekezdésében foglaltakat megszegi.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság 
legmagasabb összege ötvenezer forint.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható, 
melynek legmagasabb összege harmincezer forint.  
 

8.§ 
 
 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az 
állattartásról szóló 9/2004. (VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-21.§-ban leírtakat 
megszegi. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság 
legmagasabb összege százezer forint.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható, 
melynek legmagasabb összege ötvenezer forint.  
 
 



9.§ 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  
Vácduka Község 8/2008.(VII.07.) sz.  a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet 6. §-22.§ ban leírt 
rendelkezéseket megszegi. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság 
legmagasabb összege százezer forint.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható, 
melynek legmagasabb összege ötvenezer forint.  
 

10.§ 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  
Vácduka Község 6/2009.(VI.01.) sz.  a közterületek használatáról szóló rendelet 6. §-
22.§ ban leírt rendelkezéseket megszegi. 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság 
legmagasabb összege százezer forint.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható, 
melynek legmagasabb összege ötvenezer forint.  
 
 

                                            4.  Záró rendelkezések 

 

                                                         11.§ 

(1) Ez a rendelet 2015. március  1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Vácduka, 2015. február 26. 
 
 
 
                          Makkos László   s.k.                         Hegyi Ágnes  s.k.  
                           polgármester                                      jegyző  
 
 
Záradék:  
Vácduka Község Képviselő-testületének  2/2015.(II.27.) sz. rendeletét a mai napon 
kihirdettem. 
 
 
Vácduka, 2015. február 27. 
 

Hegyi Ágnes jegyző  s.k. 
 
 
 
 
 

 

 


