Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
13/2012. (V.30.)
Önkormányzati RENDELETE
a kirívóan közösségellenes magatartásokról

Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Kirívóan közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forintig terjedő igazgatási
bírsággal sújtható, aki
a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/2000. (V.19.)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

önkormányzati rendeletben szabályozott önkormányzati jelképeket engedély nélkül, vagy az
engedélytől eltérően, vagy a jó erkölcsöt sértő módon használja;
a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) önkormányzati rendelet
11.§-ában foglaltakat megszegi;
a közterületet rendeltetésétől eltérő célra engedély nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő
célra vagy módon használja;
a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2005. (X.14.) önkormányzati rendeletben foglalt
magatartási szabályokat megszegi, valamint engedély nélkül közterületen vagy a bánki-tóba
hamvakat helyez el;
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2009. (XI.4.) önkormányzati rendelet 4.§-ában
foglalt égetési időponttól eltérő időpontban avar vagy kerti hulladék nyílttéri égetést végez;
a hulladékgyüjtő edényben folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb olyan anyagot
helyez el, amely veszélyezteti a környezet, az elszállítással foglalkozók vagy mások életét,
testi épségét vagy egészségét;
a hulladékgazdálkodást végző közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett hulladékszállítási
vagy lomtalanítási időponttól eltérő időben helyez ki hulladékot, lomot a közterületre;
a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése, illetve a közszolgáltatási díj
fizetés elkerülése érdekében valótlan bejelentést tesz;
a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2010. (XII.21.) önkormányzati rendeletben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a rendeletben foglaltak szerint teljesíti.

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2012. május 29.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. május 30-án.
Torma Andrea
körjegyző
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a 13/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a kirívóan közösségellenes magatartásról
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 15-én hatályba
lépő 51.§-ának (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat
képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig
terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésének előírása alapján az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, így az önkormányzati rendeletekben
meghatározott normák, kötelezettségek megszegése nem minősül szabálysértésnek.
Az önkormányzati rendeletben előírt magatartási szabályok megsértőivel szembeni szankcióként az
igazgatási bírság alkalmazásának lehetősége rendelhető el, amennyiben a képviselő-testület a kirívóan
közösségellenes magatartásokról önkormányzati rendeletet alkot.
A kirívóan közösségellenes magatartások az önkormányzati rendeletekben meghatározott normák
érvényesítése érdekében a hatályon kívül helyezett, szabálysértésként definiált magatartások alapján került
kidolgozásra.

Részletes indokolás
1.§ -hoz
A felsorolt magatartások kirívóan közösségellenes magatartásnak minősülnek, melyekkel szemben 50.000
Ft-ig terjedő bírság szabható ko..
2.§-hoz
A rendelet – a meglévő önkormányzati normák érvényre juttatása, illetve a megsértőkkel szembeni
szankcionálási lehetőség folyamatos fenntartása érdekében - a kihirdetését követően – a szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezésével egyidőben - azonnal hatályba lép.
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