
Beloiannisz Község Önkormányzatának 
4/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelete 

az egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről, valamint módosításáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § A település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) Aki a (4) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít – amennyiben 
súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg, vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik – 
azzal szemben húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható 
ki. 
 
(2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás lefolytatása és a bírság kiszabása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
(3) Akivel szemben a (4) bekezdésben meghatározott magatartás miatt közigazgatási eljárás indul és ennek hatására 
az eljárás befejezése előtt a tiltott, közösségellenes magatartását vagy annak káros következményét megszünteti, vagy azt 
helyreállítja, a jegyző a közigazgatási eljárást bírság kiszabásának mellőzésével megszüntetheti. 
 
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, és vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki: 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól, 
hulladéktól nem tisztítja meg; 

b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, továbbá ezen a területen a hó eltakarításáról, síkosság-
mentesítéséről nem gondoskodik; 

c) az ingatlan előtti árkot, folyókát, 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 és 
bokrok nyeséséről nem, vagy nem megfelelő módon gondoskodik; 

e) közterületen hulladékot helyez el, beleértve a kerti és kommunális hulladékot; 

f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el; 

g) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le; havat 
útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi 
szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja; 

h) a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vezet, önt; 

i) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz; 

j) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál; 

k) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem 
tisztítja meg; 

l) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol; 

m) közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket vagy egyéb hulladékot engedély nélkül szállít, vagy elhelyez; 

n) alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról 
nem gondoskodik; 

o) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait 
szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi. 



p) közterületen, nem a szabadtéri rendezvények alkalmával – a vendéglátó-ipari egységek előkertjén kívül – 

szeszesitalt fogyaszt” 

 

2. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/1996. (IX.08.) önkormányzati rendelet 
23. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. § (1) Az e rendelet 16. § (2) – (9) bekezdéseiben meghatározott szabályok megsértése tiltott, közösségellenes 
magatartásnak minősülnek. 

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít – amennyiben súlyosabbnak 
minősülő cselekmény nem valósul meg, vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik – azzal szemben 
húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(3) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás lefolytatása és a bírság kiszabása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(4) Akivel szemben a 16. § (4) – (6) bekezdéseiben meghatározott magatartás miatt közigazgatási eljárás indul és 
ennek hatására az eljárás befejezése előtt a tiltott, közösségellenes magatartását vagy annak káros következményét 
megszünteti, vagy azt helyreállítja, a jegyző a közigazgatási eljárást bírság kiszabásának mellőzésével megszüntetheti.” 

 

3. § Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról 
szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) E rendelet 2. § (3)-(4) bekezdéseiben, 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, 4. § (1)-(4) bekezdéseiben, 5. § (1)-(3) 
bekezdéseiben, 6. § (1)-(2) bekezdéseiben, 7. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a 8. § (2) bekezdésében foglalt 
szabályok megsértése tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül. 

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít – amennyiben súlyosabbnak 
minősülő cselekmény nem valósul meg, vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik – azzal szemben 
húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

(3) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás lefolytatása és a bírság kiszabása a jegyző hatáskörébe tartozik.” 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

(2) Hatályát veszti Beloiannisz Község Önkormányzat a parlagfű irtásáról szóló 15/1997. (IX.19.) 
önkormányzati rendelete. 

 
Beloiannisz, 2012. július 2. 

 

 

Papalexisz Kosztasz Kóródi-Juhász Zsolt 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve 2012. július 2.-án 

 

 

 

Kóródi-Juhász Zsolt  

jegyző 


