
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

egységes szerkezetben a 20/2018. (XII. 4.) önkormányzati rendelettel 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet a közösségi együttélés szabályait határozza meg. E szabályok 

elmulasztásának azok a magatartások minősülnek, amelyek a társadalomra nem 

veszélyesek, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülnek, de a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétesek, és azokat Tordas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete rendeletében a közösségi együttélés szabályainak elmulasztásaként 

határoz meg. 

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, 

amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek 

minősít, vagy más módon szankcionál. 

2. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas község belterületén az e rendeletben meghatározott, 

közösségi együttélés szabályainak elmulasztását megvalósító természetes és jogi 

személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

 

2. Eljárási szabályok 

3. § (1) A közösségi együttélés szabályainak elmulasztása miatt lefolytatott eljárások során a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Az e rendeletben, vagy más önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi 

együttélés szabályainak elmulasztója 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 

150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) A közösségi együttélés szabályainak elmulasztása miatt induló eljárás lefolytatása 

tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. 

 

3. Közösségi együttélés szabályainak elmulasztása 



4. § 1A közösségi együttélés szabályainak elmulasztását követi el az, aki 

a) hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy 

vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszélyes anyagot 

fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget, 

b) az avart és kerti hulladékot a március 1. – május 31. valamint szeptember 1. – 

november 30. közötti időszakon kívül égeti el és az égetést 8-18 óra közötti időszakon 

kívül vagy nem szélcsendes időben, továbbá vasárnap végzi el, 

c) 21 óra és 6 óra között, továbbá vasárnap 11 és 15 óra között motoros kerti- és 

barkácsgéppel, közlekedési eszközzel vagy más módon a csendet vagy köznyugalmat 

megzavarja, 

d) közúton kereskedelmi tevékenységet végez, 

e)  a Műfüves pályát és az Edzőpályát minden nap este 21 óra és reggel 7 óra között bármilyen 

tevékenységre használja. 

 

 

4. Módosító rendelkezések 

 

5. § Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 9/2009. 

(IX. 9.) önkormányzati rendeletének 21. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

21. § (2) „A közösségi együttélés szabályai elmulasztásának minősül az e rendelet 4. §-

ában, 5. § (3) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (3) bekezdésében, 8-11. §-ában, 12. § (2) 

bekezdésében, 13-16. §-ában, valamint a 20. §-ában meghatározott rendelkezések 

megszegése.” 
 

6. § Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 4/2000. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének 33. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„33. § A közösségi együttélés szabályainak elmulasztását követi el az, aki 

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást 

tanúsít,     engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a temető 

tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a 

szemetet, állatot bevisz, 

b) a sírgödröt kifalazza, 

c) a síremléket bejelentés nélkül lebontja, áthelyezi, 

d) lezárt temetőben sírboltot épít, 

e) bejelentés nélkül végez munkát.” 

 

7. § Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a környezet 

védelméről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének 27. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

                                                           
1 A rendelet szövegét a 20/2018. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos 2018. 12. 05-től. 



„27. § A közösségi együttélés szabályai elmulasztásának minősül az e rendelet 6. §(1)-

(6) bekezdésében, 7-9. §-ában, 10. § (1) és (3) bekezdésében, 11. §-ában, 12. § (1) 

bekezdésében, 13-15. §-ában, 16. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 20. §-

ában, 21. § (2) bekezdésében, valamint 23. § (4) bekezdésében meghatározott 

rendelkezések megszegése.” 
 

8. § Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület rendeltetéstől eltérő 

használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 

15.) önkormányzati rendeletének 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § A közösségi együttélés szabályai elmulasztásának minősül az e rendelet 3. § (2) 

és (5) bekezdésében, 4-5. §-ában,6. § (3) bekezdésében, 7-8. §-ában, 9. § (2)-(5) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 12/A. §-

ában meghatározott rendelkezések megszegése.” 

 

5. Záró rendelkezések 
 

9. § Ez a rendelet 2013. október 1-én lép hatályba. 

 

 

Juhász Csaba                                                        dr. Matota Kornél 

                        polgármester                                                                jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve. 

 

 

Tordas, 2013. szeptember 19. 

 

 

dr. Matota Kornél 

jegyző 


