
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről  

Cserszegtomaj 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) bekezdésének d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
  

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 
(1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályai azok, melyeket 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletben annak minősít.  
(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a 
tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a 
tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 
alkalmazását rendeli el.  
(3) A rendelet hatálya kiterjed Cserszegtomaj Község közigazgatási területén 
megvalósuló, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsító természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre.  
  

II. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

  
1. Önkormányzat jelképeinek jogellenes használata 

2. § 
Aki Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község címeréről, 
zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló 28/2005. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletében meghatározott jelképeket engedély nélkül, vagy az engedélytől 
eltérően, illetve a közösséget sértő módon előállítja, forgalomba hozza, használja, a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.  
  

2. Fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése 
3. § 

Aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet (a 
továbbiakban kormányrendelet) hatálya alá tartozó fás szárú növények telepítésére, 
fenntartására, kezelési szabályaira vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti,  
A kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág 
A közterületen lévő fás szárú növényen plakátot, hirdetményt bármilyen módon rögzít, egyéb 
berendezést elhelyez,  
Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.  
  

3. Jogellenes közterület-használat 
4. § 

Aki Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 19/2005. (IX. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározott, 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületet az előírt közterület-
használati engedély, vagy hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon használja, a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.  
  

4. Köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos szabályok megsértése 
5. § 



Aki Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységekről szóló 26/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 4-6. §-
ában, valamint 12. §-ában foglaltakat megsérti, a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást valósít meg.  
  

5. Zajvédelem helyi szabályainak megszegése 
6. § 

Aki Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(V.29.) 
önkormányzati rendeletének 10. §-ában foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.  
  

6. Avar égetési tilalom megszegése 
7. § 

Aki Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(V.29.) 
önkormányzati rendeletének 9. §-ában foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást valósít meg.  
  

7. Zöldfelületek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése 
8. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, 
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2014.(V.29.) 
önkormányzati rendeletének 8. §-ában foglaltakat megszegi. 
  

8. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása szabályainak megsértése 
9. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, 
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2014.(V.29.) 
önkormányzati rendeletének 2—7. §-ában foglaltakat megszegi. 
  

III. Fejezet  
Jogkövetkezménye és eljárási szabályok 

10. § 
(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartó 
személlyel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.  
(2) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 
eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.  
(3) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CLX. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
  

IV. Fejezet 
  

Záró rendelkezések 
11. § 

Ez a rendelet 2014. június 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében 
kell alkalmazni.  
  
Kelt: Cserszegtomaj, 2014. május 28. 
  
Bartha Gábor  sk.             dr. Milus Lajos sk. 
polgármester         jegyző 



  
Kihirdetve: 
  
Cserszegtomaj, 2014. május 29. 
  
dr. Milus Lajos sk. 
       jegyző  

  
 


