Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdése e) pontjában és a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül,
amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem
minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Farád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.
2. Eljárási szabályok
2.§
(1) A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást a
körjegyzőségi hivatal ügyintézőjének észlelése alapján, vagy bármely személy vagy
szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Jogkövetkezmények
3.§
(1) Az e rendeletben meghatározott, tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételhető.
(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a mezőőr
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének
megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapítható.

4. Tiltott, közösségellenes magatartások
4.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a község címerét, zászlóját
engedély nélkül használja, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon
felhasználja.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a hirdetményét, plakátját nem az építésügyi hatóság által engedélyezett és
közterület-használati engedély alapján felállított hirdetőtáblán, oszlopon
helyezi el
b) közterületen építési anyagot, törmeléket engedély nélkül vagy az engedélyben
meghatározott időn túl tárol
c) a 3,5 tonnát meghaladó tömegű gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót,
munkagépet, pótkocsit és lakókocsit a közterületen tárolja
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) az ingatlan előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról,
a síkos járdaszakasz síktalanításáról, a járda melletti zöldterület
gyomtalanításáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról
nem gondoskodik, a megnövekedett fű kaszálását nem végzi el
b) a Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2008.(XII.12.) rendelete
(továbbiakban: R) 14.§-ában meghatározott növényzet telepítési távolságára
vonatkozó előírásokat nem tartja be
c) a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú hulladékot vagy vízszennyezést
okozó terméket juttat be
d) a R. 28.§-ban az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem
tartja be.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a temetőben, a temető fenntartását és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó
járműveket kivéve, járműforgalmat bonyolít
b) a temetőbe, a vakvezető kutyát kivéve, kutyát visz be
c) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt gyűjtőhelyre
viszi, hanem a sírhelyek között hagyja.

5. Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez a rendelet a 2012. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a
a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 3/1996(IV.25.)
számú rendelet „Szabálysértési rendelkezések” címe és 9. paragrafusa
b) a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/1999.(IV.29.)
ÖKT. számú rendelete 8.§-a

c) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről
és kötelező igénybevételéről szóló 7/2004.(VII.08.) rendelet „Szabálysértési
rendelkezések” cím és a 15.§.
d) a közterületek használatának szabályairól és rendjéről szóló 8/2005.(VIII.02.) rendelet
16.§-ának (2)-(3) bekezdése
e) a búcsúvásár helyéről és idejéről szóló 9/2007.(IV.28.) rendelet 6.§-a
f) a helyi környezet és a természet védelméről szóló 24/2008.(XII..12.) rendelet 5.,
8.,11.,18.,24., 41. és 42.§-a
g) a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 4/2011.(II.15.)
rendelet17.§-a.
Farád, 2012. május 30.

Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént 2012. május 31-én.
Pálfi Zoltánné
körjegyző

