Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról és szankcionálásának
rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdés és 143. § (4) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás
minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, azonban a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és
azt Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletében tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíti.
2. §
(1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt átruházott önkormányzati
hatósági hatáskörben a jegyző jár el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
alapján.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésekor a jegyző figyelmeztetést
alkalmazhat, vagy közigazgatási bírságot szabhat ki. A közigazgatási bírság
legalacsonyabb mértéke háromezer forint, legmagasabb mértéke százötvenezer
forint.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat bírság
bevételi számlájára történő utalás útján, vagy készpénzátutalási megbízáson
köteles teljesíteni.
(4) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az
elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok
a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
(5) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a
fokozatosság követelményét.
(6) Pénzbírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, amennyiben a
magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi körülményeire is
figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő nevelő hatás és visszatartó erő várható.
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Állattartással kapcsolatos magatartások
3. §
(1) Ebtartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magtartást követ el - kivéve
a vakvezető kutya tulajdonosa – az, aki
a) Az ebet belterületi közterületen elengedi, vagy kóborolni hagyja,
b) Az ebet nem megfelelően, az eb kiszabadulását vagy elszabadulást
megakadályozó módon tartja,
c) Az ebet beengedi ill. beviszi
- oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére,
- ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
- játszótérre
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magtartást követ el az, aki
a) a település belterületének közterületein állatot legeltet
b) az állatok elhelyezésére szolgáló helységben, a terménytárolókban és
egyéb gazdasági épületekben megtelepedett kártékony állatok (rágcsálók)
nyáron különös tekintettel a legyek irtásáról és a szagártalom
csökkentéséről nem gondoskodik
Jelképek használatával kapcsolatos szabályok
4. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magtartást követ el az, aki az Önkormányzat jelképeit
engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja, alkalmazza vagy forgalomba
hozza.
Közterületek használatának és rendjének, ill. a településtisztaság megóvásának
megsértése
5. §
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, az aki:
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem
tartja tisztán-rendben, gaztól, hulladéktól nem tisztítja meg,
b) nem gondoskodik az ingatlan és az ingatlan előtti járda, valamint a járda és
az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, illetve
járda hiányában az ingatlan határától számított 1,5 m széles területsáv
tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, vagy a tevékenységi
körében a közterületen okozott szennyeződést nem szünteti meg,
c) az ingatlan előtti nyílt árkot, folyókat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja,
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
d) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve
mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak, bokrok ill. a járdára ráhajló
ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
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e) a járdáról letakarított havat a gyalogos-, illetve járműközlekedést
akadályozó módon rakja le, vagy a havat útkereszteződésben,
úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű
megállóhelynél rakja le,
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magtartást követ el, aki a közterületet engedélyhez
kötött estben közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt
feltételektől eltérő módon használja.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabályok megsértése
6. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot nem a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot közterületen a szelektív
hulladékgyűjtő mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen helyez el,
c) kötelező közszolgáltatási szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – az ürítési időszak
kivételével – közterületen tárol, helyez el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el,
hogy az a gyalogos, vagy járműforgalmat akadályozza,
e) települési szilárd hulladékot veszélyes hulladékkal összekeverve, állati tetemet,
építési törmeléket, egyéb tűz- és robbanásveszélyes, mérgező anyagot helyez el a
gyűjtőedénybe,
f) az előre meghirdetett lomtalanítási időpont előtt olyan időpontban helyez ki
háztartási hulladékot, mellyel zavarja az arra közlekedők testi épségét, a
közlekedés biztonságát, illetve a közvetlen környezetben élők nyugalmát, vagy
bármilyen módon megszegi a nagydarabos hulladék elszállítására vonatkozó helyi
szabályokat.
Egyéb tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
7. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási határán belül, az
önkormányzat
által
fenntartott
játszótereken
e
játszóterek
játékfelszereléseit rendeltetésellenesen használja,
b) Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló
közútjait, járdáit, egyéb közterületeit, - melyekkel kapcsolatban a
közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Békésszentandrás Nagyközségi
Önkormányzat látja el - engedély nélkül felbontja, helyreállítási
kötelezettségének nem vagy nem a jogszabályban, engedélyben
meghatározott módon teljesíti
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Záró rendelkezések
8. §
E rendelet 2012. október hó 1. napján lép hatályba.

Békésszentandrás, 2012. szeptember 24.

Sinka Imre sk.
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr. sk.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2012. szeptember 26-án.

Békésszentandrás, 2012. szeptember 26.

Dr. Olasz Imréné dr. sk.
jegyző

