Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő Testületének
12/2012.(VI. 20.) önkormányzati rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1.§.
Általános rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásának ( továbbiakban:
helyi szabályszegés ) az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes,
ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi élet
szabályaival ellentétes, és azt a képviselő testület e rendeletben tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásnak minősít.
(2) Az önkormányzati rendelet hatálya Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselőtestülete, önkormányzati rendeletében, közigazgatási bírsággal sújtani rendelt helyi
szabályszegést elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabása iránti eljárásokra terjed
ki.
(3) A Képviselő-testület helyi szabályszegésnek nyilvánítja, a helyi rendeleteiben
kötelezettségként, tiltásként, előírásként szabályozott rendelkezések megsértést.

2.§.
A helyi szabályszegés miatt kiszabható jogkövetkezmények
(1) A helyi szabályszegés elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötven ezer forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni a szabályszegés súlyát, a felróhatóság mértékét, az érintett vagyoni helyzetét,
jövedelmi viszonyait.
(3) A közigazgatási bírság kiszabása helyett feddés alkalmazható, amennyiben a helyi
szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és az elkövető
személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől visszatartó erő várható.
(4) A feddés alkalmazásával a hatáskört gyakorló személy kioktatja az elkövetőt és
felhívja a figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon helyi szabályszegések
elkövetésétől.

3.§.
Az eljárás megindítása
(1) A közigazgatási hatósági eljárást észlelés alapján vagy bármely személy vagy
szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.
(2) A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést
jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait,
a helyi szabályszegés körülményeit, a szabályszegés helyét és idejét, a bizonyítási
eszközök megjelölését. Amennyiben lehetőség van rá a bizonyítási eszközöket
csatolni kell a bejelentéshez.

4.§.
Az eljárás lefolytatása
(1) A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a körjegyző
hatáskörébe tartozik.
(2) Az eljárás lefolytatását megelőzően a körjegyző 8 naptól 15 napig terjedő határidő
kitűzésével felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjét a
jogellenes tevékenység vagy mulasztás megszüntetésére, amennyiben a határidő
eredménytelenült telt, akkor lehet az eljárást lefolytatni, és a közigazgatási bírságot
kiszabni.
(3) Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendelet szerinti eltérésekkel kell
alkalmazni.
(4) A kiszabott pénzbírság összegét a határozat jogerőre emelkedését követő harminc
napon belül Ipolytölgyes Községi Önkormányzat 11742094-15441726-03610000
számú, bírság beszedési számlájára kell befizetni.

5.§.
Helyi szabályszegés a közterületek
használatával összefüggésbe.
A közterület használatával összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el, aki
a) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe,
b) a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja,
c) a közterület-használati díjat határidőre nem fizeti meg,
d) a közterületről az üzemképtelen járművet a kihelyezést követő 30 napon belül
nem távolítja el,
e) a közterület-használata után nem gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról,
a közterület rendbetételéről.

6.§.
Helyi szabályszegés a köztisztasággal
összefüggésben.

Az ingatlanok és a közterület tisztántartásával összefüggő tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon nem gondoskodik a fű, a
növényzet rendszeres kaszálásáról, egyéb módon történő nyírásáról, a
gyommentesítésről, valamint az ingatlan rendben- és tisztántartásáról,
b) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon külön engedély nélkül
jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel,
c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti járda tisztántartásáról,
gyommenetesítéséről, hó-és síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, a
járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve a járműközlekedést akadályozó
módon rakja le,
d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti árkot, folyókát,
csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz zavartalan elvezetését nem
biztosítja,
e) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtt – az út széléig – a
zöldfelületet nem gondozza, a közterületet nem tartja rendben, valamint a járdára,
útra kihajló bokrok, sövények, ágak nyeséséről nem gondoskodik,
f) zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon várakozik,
g) az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás
folyamatos takarításáról nem gondoskodik,
h) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál.

7.§.
Helyi szabályszegés a környezetvédelemmel
összefüggésben.
A környezet védelmével összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el, aki
a) fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
festékkel vagy vegyszerrel kezelt hulladékot éget,
b) hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok,
műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.) nyílt téren éget el,
c) az avart és kerti hulladékot tűzgyújtási tilalom idején, vagy nem az arra kijelölt
napon végzi,
d) avart és kerti hulladékot olyan helyen és területen éget el, ahol az égetés és annak
hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt okoz,
e) a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról nem gondoskodik, a tűz
helyszínén nem tart olyan eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható, az égetés befejezésével a tüzet nem oltja el és
a parázslást nem szünteti meg,
g) nem gondoskodik építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál
keletkezett por terjedésének megakadályozásáról.

8.§.
Helyi szabályszegés az állattartással
összefüggésben.
Az állattartással összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a helyi állattartási rendelet 1. és 2. számú mellékletében előírt védőtávolságokra,
állatok darabszámára és férőhelyigényére vonatkozó szabályokat megszegi,
b) nem gondoskodik az állatok elhelyezésére szolgáló épületek naponkénti
takarításról, a rendszeres fertőtlenítésről, az építményekben található kártékony
állatok irtásáról.
c) a trágyát és a trágyalevet nem szivárgásmentes gyűjtőben tárolja, illetve évente
legalább kétszer nem üríti ki,
d) az állattartásra szolgáló helyet nem keríti el,
e) az állattartás során az állat más ingatlanra történő átjutását, a közterületre való
kijutását nem akadályozza meg, az állatot közterületre – legelő kivételével - legeltetés
céljából kihajt,
f) a tulajdonában lévő beteg állat állatorvosi ellátásáról nem gondoskodik,
g) a felügyelete alatt álló ebet – a 3 hónapos kort követően – nem jelenti be a az
önkormányzati hivatalba,
h) a felügyelete alatt álló eb elhullását, elvesztését vagy új tulajdonoshoz kerülését
nem jelenti be az Önkormányzati Hivatalba,

i) a tulajdonában lévő eb veszettség elleni oltásáról évente nem gondoskodik, illetve
az oltási igazolást nem mutatja be az Önkormányzati Hivatalba,
j) a belterületen lévő egyedi építésű lakótelken három hónaposnál idősebb kutyánál,
macskánál három-három darabnál többet tart,
k) az egyéb kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az az emberi életet, testi
épséget és egészséget veszélyezteti.

9.§.
Helyi szabályszegés a köztemetővel
kapcsolatosan.

A temetővel és a temetkezéssel összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el, aki
a) a temetőben szemetel, a keletkezett hulladékot nem a kijelölt lerakóhelyen helyezi
el,
b) a temetőben hulladékot, avart éget, a fenntartó engedélye nélkül,
c) a temető fenntartójának engedélye nélkül vagy attól eltérően munkát végez,
d) a temetőben végzett munkálatok során keletkező építési anyag, törmelék
elszállításáról haladéktalanul nem gondoskodik,
e) a temetőről és a temetkezésről szóló helyi rendeletben meghatározott kegyeleti
közszolgáltatásért fizetendő díjakat határidőre nem rendezi, vagy a sírhelyméretre
vonatkozó szabályokat megszegi,
f) aki a temető területére gépjárművel behajt, kivéve a mozgássérült temetőlátogatót,
a temető üzemeltetőjének bejelentett tevékenységet végző vállalkozót, valamint a
temetkezési szolgálat gépjárművét,
g) a sírhelyekre olyan növényt ültet, mely meghaladja a sírhely méretét és
akadályozzák a sírhelyek megközelítését.

10.§.
Helyi szabályszegés a település zászlajával és
címerével összefüggésben.
Ipolytölgyes Község címerével és zászlajával összefüggő tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el, aki
a) Ipolytölgyes Község címerét és zászlaját – külön jogszabályban felsorolt esetek
kivételével - a polgármester engedélye nélkül felhasználja,
b) Ipolytölgyes Község címerének és zászlajának felhasználásáért fizetendő díjat
határidőre nem fizeti meg.
11.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik kifüggesztéssel és a honlapon történő
közzététellel.
I

Kanizsay Zoltán
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került 2012. június 20.
Malik Péterné
körjegyző

