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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának  

jogkövetkezményeiről egységes szerkezetben a 16/2017. (V. 29.), a 25/2017. (IX. 8.), a 

35/2017. (XII. 15.), a11/2018. (VI. 21.), a 17/2018. (XI. 5.), a 19/2018. (XI. 30.), a 14/2019. 

(VI. 21.), a 17/2019. (VIII. 5.) és az 5/2021. (III. 22.) önkormányzati rendeletekkel  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatal-

mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatá-

rozott feladatkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: aki), aki Pilisvörösvár Város köz-

igazgatási területén az e rendeletben meghatározott valamely magatartást tanúsítja, vagy az e 

rendeletbe ütköző cselekményeket követ el, illetve mulaszt el. 

 

2. § Az e rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket nem lehet alkalmazni, ha valamely 

cselekmény vagy mulasztás bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül, vagy, ha arra 

vonatkozóan más jogszabály közigazgatási bírság kiszabását teszi lehetővé.  

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

   a) kültéri építési tevékenység, munka: az ingatlan határvonalán belül, vagy ahhoz közvet-

lenül csatlakozó területen, de az épület belső terén kívül folytatott építőipari tevékeny-

ség, ide értve az épület vagy épületrész bontását is, 

   b) zöldfelület: minden olyan terület, amelyet növényzet borít, vagy amelyet olyan célból 

alakítottak ki, hogy azt növényzet borítsa, ide értve az építmények azon felületeit is, 

amelyeket telepített növényzet borít. Fák törzsének közvetlen közelében a zöldfelület 

méretét az el nem burkolt gyökérzóna, fasori fák esetében a szabadon hagyott, burko-

lattal nem fedett gyökérzóna területe adja. 

 

3. Jogkövetkezmények 

 

4. § (1) Aki a közösségi együttélés e rendeletben meghatározott valamely alapvető szabályát 

sértő magatartást tanúsít, vagy az e rendeletbe ütköző cselekmények, illetve mulasztások vala-

melyikét elköveti, az az e rendeletben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy 

esetén 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 

 

(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 

a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság 

kiszabásának van helye. 
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(4) A bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról az eset összes körülményeit 

tekintetbe véve kell dönteni. 1 

 

(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény csekély súlyú 

és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.   

 

5. § Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával és behajtásával kapcso-

latos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el. 2 

 

4. A közterületek rendjére vonatkozó szabályok 

 

6. § (1) Aki a közterületet a jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérően, a jogszabály-

ban előírt engedély, hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, illetve attól eltérő módon vagy azt 

meghaladó mértékben használja, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

(2) Aki a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (5) 

bekezdésben foglaltak – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást 

nem kér, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) Aki a közút területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a 

közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideig-

lenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér, természetes sze-

mély esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(4) Aki közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, 

reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, 

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(5) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterület talaját, burkolatát bontani csak abban az esetben 

lehet, ha az közmű, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem 

tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szük-

séges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybe vevőnek a közút kezelőjéhez haladék-

talanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg 

kell tennie. 

 

7. § Aki közterületen szeszes italt árusít, továbbá közterületen alkoholt fogyaszt, természetes 

személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szer-

vezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A tilalom alól kivételt 

képeznek a város által szervezett rendezvények, mely rendezvények időtartama alatt annak te-

rületén az alkoholfogyasztás és szeszes italárusítás megengedett. 

 

                                                 
1 Módosította a 35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. január 1-től. 
2 Módosította a 17/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. november 6-tól. 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, vala-

mint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete, egységes szer-

kezetben. Hatályos: 2021. április 1-től.  

 3 

8. § (1) Aki játszótérre vagy sportterületre állatot beenged vagy bevisz, kétszázezer forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Aki a játszóterek, a sportpályák, a sporttelep, a közterek és a közkertek kerítésen elhelyezett 

használati rendjére vonatkozó szabályokat megszegi, kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

 

(3)3 A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve a behajtási engedéllyel rendelkező: 

- a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,  

- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,  

- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket, 

- a mozgássérülteket, az időseket és a betegeket szállító járművet. 

Aki ezt a rendelkezést nem tartja be kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújt-

ható. 

 

(4)4 Aki a Nagy-tó körüli sétány és futópálya használati rendjét megszegi, vagy a rendeltetés-

ellenes használattal kárt okoz az aszfaltsétányban vagy a gumiburkolatú futópályában, az oko-

zott kár megtérítésére kötelezhető, és természetes személy esetén 200.000 forintig, jogi személy 

esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

9. § (1) Aki 

   a) közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a rendeltetéstől eltérő 

módon használja, használhatatlanná teszi vagy beszennyezi, 

   b)5 közterületen zaklató, másokat zavaró módon kéreget, árusít, osztogat vagy szolgáltatást 

nyújt, 

   c) a közterületi szemétgyűjtőket nem rendeltetésszerűen használja, a szelektív konténerek 

mellé, valamint egyéb közterületre hulladékot, törmeléket helyez ki,  

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, 

 

10. § (1) Aki  

   a) parkban vagy más közhasználatú zöldfelületen gépjárművel parkol,  

   b) oda járművel engedély nélkül behajt, vagy ott járművel engedély nélkül közlekedik, 

   c) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,  

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Aki 

   a) közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb ele-

meit, tartozékait, felszerelési tárgyait rendeltetésüktől eltérően használja, bármilyen mó-

don szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul vagy szándékosan megrongálja, károsítja, vagy 

elpusztítja, 

   b) közterületi öntözőberendezést, ivó-kutat, dísz-kutat, közkifolyót rendeltetésétől eltérően 

használ,  

   c) közterületen járművet vagy szennyezett tárgyat mos, tisztít,  

 

                                                 
3 Beiktatta a 16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. május 30-tól.   
4 Beiktatta a 19/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. december 1-től.  
5 Módosította a 16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. május 30-tól.   
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  d)6 magáningatlanon lévő fakivágási engedélyhez kötött (erdei) fát szakszerűtlenül kezeli, 

a szükséges kezelést elmulasztja, a fát gondatlanul vagy szándékosan megrongálja, ká-

rosítja, vegetációs időben csonkolja, elpusztítja, vagy engedély nélkül kivágja 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

11. § Aki 

   a)7 a közterületet gépjármű iparszerű javítása céljából igénybe veszi, 

   b) a zöldfelületen járművet javít, 

   c) közterületen a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművet engedély 

nélkül 8 napot meghaladó időtartamban tárol,  

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

   d)    közterületen és a közterületen kiépített parkolóban gépjárművel 8 napot meghaladóan, 

folyamatosan várakozik és ezzel a parkolást, és a közlekedést akadályozza, 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

  e)8  A c) és d) pontban foglalt rendelkezések megszegésével tárolt járművet a közterület-fel-

ügyelet a tulajdonos vagy az üzembentartó költségére, közreműködő igénybevételével elszál-

líttatja. 

 

5. A köztisztaság megóvására vonatkozó szabályok 

 

12. § Az a szervező, aki  

   a) közterületen megrendezett rendezvény idején nem gondoskodik a várható forgalomnak 

megfelelő számú közhasználatú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről,  

   b) a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét el-

szállításáról,  

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

13. § (1) Aki az ingatlana előtt kiépített járdaszakasz, ill. járda hiányában 1 méter széles terü-

letsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásá-

ról nem gondoskodik, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bír-

sággal sújtható. 

(2) Aki az ingatlana előtti járdaszakaszon nem takarítja el a havat, illetve nem végzi el a járda 

síkosságmentesítését, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható. 

(3) Aki az ingatlana előtti közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartá-

sáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról nem gondoskodik, természetes személy ese-

tén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 

kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

                                                 
6 Beiktatta a 11/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. június 22-tól.   
7 Módosította a 16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. május 30-tól.   
8 Beiktatta a 17/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. augusztus 6-tól. 
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(4) Aki az ingatlanokról az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, ill. járda hiányában 1 méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló 

ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint 

ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, 

összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról nem gondoskodik oly módon, hogy az érintett 

járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen, természe-

tes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(5) Aki a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék 

összegyűjtéséről - amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerző-

désben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulla-

dék –, annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik, természetes 

személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szer-

vezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(6) Aki a tulajdonában vagy a használatában álló telken, udvaron, egyéb ingatlanon 

   a) engedély nélkül hulladékot felhalmoz, raktároz, vagy a hulladék rendszeres elszállítá-

sáról nem gondoskodik,  

   b) a szabályszerűen végzett építési, felújítási munkálatok időtartamát kivéve építési törme-

léket, vagy 3 m3 mennyiséget meghaladó építőanyagot tárol, 

   c) 30 napot meghaladó időtartamban gépjárműroncsot tárol,    

   d) az elszaporodott rovarok vagy rágcsálók irtásáról nem gondoskodik,  

   e) annak karbantartásáról, a gyomtól és gaztól történő megtisztításáról nem gondoskodik, 

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 9 

 

(7) A (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti korlátozások nem érintik a vállalkozások telephelyén, 

a vállalkozás üzleti tevékenységi körébe tartozó engedéllyel, vagy egyébként jogszerűen vég-

zett tevékenységeket. 

 

(8) Aki a közterületre kihelyezett lomhulladékot szétszedi, megrongálja, széthordja, vagy azt 

sajátjaként őrzi, kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(9) Aki az építési területnek és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, 

járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik, 

illetve az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint a közműépítéssel kapcsolatos burko-

latfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységeket nem úgy végzi, hogy az annak során kelet-

kezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezeté-

sét ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa, természetes személy esetén kétszáz-

ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(10) Aki a közterületre történő növényültetésnél és a növény metszésénél, gondozásánál a köz-

utakra és a közlekedés biztonságára vonatkozó előírásokat és a zöldfelületek fenntartásáról 

szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be, vagy a közterü-

letre történő növény ültetéséhez a polgármester előzetes írásos hozzájárulását nem kéri meg, 

                                                 
9 Módosította a 25/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. szeptember 9-től. 
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természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.10 

(11) Aki a meglévő vízelvezető árkot az ingatlanok előtti közterületen betölti, vagy a csapadék-

víz természetes lefolyását más módon megakadályozza, továbbá a csapadékvizet a szennyvíz-

elvezető törzshálózatba bevezeti kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.11 

(12) 12 

(13)13 Aki a közszolgáltatással ellátott területen a helyi környezet védelméről, a közterületek és 

az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgálta-

tás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet alapján kötelező 

közszolgáltatást nem veszi igénybe, és aki a hulladékot a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő 

módon felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezi, kezeli, vagy elhagyja közös-

ségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és kétszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.14 

 

(14)15 Aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol-

gáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet alapján kötelező közszolgáltatást 

nem veszi igénybe, és aki a kezeletlen szennyvizet közterületre vagy a szomszédos ingat-

lan(ok)ra engedi, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és 

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

 

6. Az állattartásra vonatkozó szabályok 

 

14. § (1) Aki  

a) nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló ingatlan, helyiség, építmény rendszeres 

takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó ingatlanokon, épületekben, építményekben 

és környezetükben a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról, 

b) az ebet póráz nélkül közterületre kiviszi, vagy kiengedi, harapós és támadó természetű 

ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kiviszi vagy kivezeti,16 

c) a tulajdonában lévő vagy a felügyelete alatt álló ebet táblával tiltott helyre beengedi 

vagy beviszi,  

kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Aki a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre 

való átjutását lehetővé teszi, kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(3) Aki állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről és rend-

szeres ürítéséről, kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

                                                 
10 Módosította a 25/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. szeptember 9-től. 
11 Módosította a 25/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. szeptember 9-től. 
12 Hatálytalanította az 5/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2021. április 1-től. 
13 Beiktatta a 16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. május 30-tól.   
14 Módosította a 25/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. szeptember 9-től.  
15 Beiktatta a 14/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 22-től.   
16 Beiktatta a 16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2017. május 30-tól.   
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(4)  Aki a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános 

helyre, hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, 

és az állat ürülékét nem takarítja fel, természetes személy esetén kétszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

7. A fokozott zajjal járó tevékenységek folytatására vonatkozó szabályok 

 

15. § Aki 

   a) közterületi és nem közterületi rendezvényen, vagy egyéb esemény kapcsán engedély 

nélkül vagy az engedélyben meghatározott feltételek megsértésével hangosító berende-

zést üzemeltet, élőzenét, gépi zenét vagy más műsort szolgáltat, vagy másokat zavaró 

módon hallgat,17 

    b) lakóövezetben vagy lakóház közvetlen környezetében a kültéri építési munkát a helyi 

rendeletben meghatározott tiltott időszakban, vagy engedély nélkül, vagy az engedély-

ben meghatározott feltételek megsértésével végez, 

   c) a zöldfelületek építésével, fenntartásával, gondozásával kapcsolatos zajos tevékenység 

végzésére a helyi rendeletben meghatározott idő-korlátozást nem tartja be, 

   d) a mozgóbolti árusítás során alkalmazható hangjelzésre vagy a járművel történő hango-

sított tájékoztatási tevékenységre vonatkozó, önkormányzati rendeletben meghatározott 

előírásokat megszegi,  

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

8. A reklámokkal, hirdetésekkel kapcsolatos szabályok 

 

16. § (1) Aki a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának kö-

vetelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a 

rendelet hatálya alá tartozó reklámberendezésekkel, reklámhordozókkal kapcsolatos valamely 

tilalmat vagy előírást megszegi, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

 

(2) Aki a plakátok elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

valamely tilalmat vagy előírást megszegi, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

17. § A közterület-használati engedélynek az a jogosultja vagy ennek hiányában az az üzemel-

tető, aki nem gondoskodik a közterületről látható helyen elhelyezett hirdetési- és reklámcélú 

szerkezet megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztán tartásáról, természetes személy ese-

tén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 

egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

9. A Pilisvörösvári értékek védelmére vonatkozó szabályok 

 

18. § Aki a Pilisvörösvár jelképeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamely 

tilalmat vagy előírást megszegi, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy 

                                                 
17 Módosította a 25/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. szeptember 9-től 
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és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

 

19. § Aki önkormányzati, városi programokat, ünnepségeket magatartásával megzavar, termé-

szetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

20. § (1) Aki (védett) helyi értéket megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően használ, 

illetve az azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez, vagy 

a (védett) helyi értéket engedély nélkül elbontja, – amennyiben cselekménye nem valósít meg 

bűncselekményt vagy szabálysértést - természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi sze-

mély és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő köz-

igazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2)  Aki a (védett) érték megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja, természetes személy esetén 

kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egy-

millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

10. Záró rendelkezések 

 

21. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 

 

Pilisvörösvár, 2017. február 23. 

 

 

 Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2017. február 27. napján. 

Pilisvörösvár, 2017. február 27. 

 Dr. Krupp Zsuzsanna 

 jegyző 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül. 

 

Pilisvörösvár, 2021. április 1. 

 

 Dr. Udvarhelyi István Gergely 

 jegyző 


