Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének
15/2012. (IX.13.) KT rendelete az egyes tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásokról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdésének e) pontjában, valamint a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Ötv.) 511. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan 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 Báránd Község
Önkormányzatának Képviselő –testülete (továbbiakban: Képviselő – testület) e rendeletben tiltott,
kirívón közösségellenes magatartásnak minősít.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon
szankcionál.
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
2. §
Állattartással összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
a) megszegi az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2004. (XII.23.) számú KT rendelet 5. §
(3) bek., 6. §, 8. § 9. §, 10. §, 12.§ (2) bek., 13. §., 14. § (5) bek. 16. §., 17. §(1) bek. , 18.
§., 19. § (1)-(5) bekezdését.
b) az ingatlanon a trágyát nem a jogszabályokban meghatározott trágyatárolóban tárolja,
továbbá szükség szerinti időközönként nem gondoskodik a trágya elszállításáról a
megfelelő helyre. A trágya elszállítása azelőtt válik szükségessé, mielőtt a trágyatárolásra
szolgáló ingatlan környezetében megjelennek a zavaró hatások (szag, rágcsálók, rovarok)a
kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről nem távolítja el
c) az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg
d) az állatot elhagyja
e) amennyiben nem kívánja az állatot tovább tartani, nem gondoskodik annak elhelyezéséről,állategészségügyi telepnek, illetve állatmenhelynek nem adja át – végső esetben
állatorvossal nem altatja el.
f)

az ebet jogszabályban meghatározott kötelező védőoltással nem oltatja be meghatározott
időközönként, vagy az eb jogszabályban meghatározott korát követő 30 napon belül

g) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebet nem olyan megfelelően zárt, bekerített helyen
tartja, amely megakadályozza az ebnek a közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását,
az eb embernek vagy állatnak sérülés okozását.
A növények telepítése
3. §
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a) belterületen a legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától – kivéve
utcafront - nem tartja az alábbiak szerint:
•
•

•
•
•

szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor
(élő sövény) esetében 1,50 méter
fenti ültetési távolság irányadó azon gyümölcs-, és egyéb bokor (élő sövény)
esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3, 00 méteres magasságot
meghaladja, de metszéssel a magassága a 3 métert meg nem haladóan
korlátozva van
3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2,00 méter
3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és
egyéb bokor (élő sövény) esetében 3,00 méter
Az építmény falától lombos fa telepítése 4,00 méter

b) kúszó-kapaszkodó növény nem saját tulajdonú kerítésre, építményre futtat fel.
c) a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatára épült, a kerítés mellé telepített növények
vágását nem végzi el olyan módon, hogy azok a kerítéshez és épülethez ne érjenek
hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be
d) árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában – szintjében - lévő olyan
növényeket, melyek a telekhatártól számított 2 méteren belül vannak.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki,
a. a közterületre –a tulajdonoson kívül –fát, cserjét (bokrot) ültet az önkormányzattal
történő előzetes egyeztetés, írásban megadott hozzájárulás nélkül, a hozzájárulásban
előírt feltételektől eltérően.
b. a közterületre engedéllyel telepített fák, cserjék fenntartásáról nem gondoskodik,
azokat elhanyagolja
c. a közterületre ültetett fát hatósági engedély nélkül kivágja
d. a növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet szabályaitól
eltérően ültetett növényt nem telepíti át, nem gondozza és az eredeti állapotot nem
állítja helyre.
Köztisztaság
4. §
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki
a. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant írásbeli felszólítás után sem
műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól és szeméttől nem tisztítja meg
b. a szeméttelepen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el
c. szemetet, kommunális hulladékot felhalmoz
d. közterületen a szemetet, hulladékot nem az erre rendszeresített és felállított
hulladékgyűjtőben helyezi el
e. az ingatlan és az ingatlan előtti –közút széléig terjedő -bármely oldalban lévő
terület, járda tisztántartásáról (pl.hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről,
gyomnövények eltávolításáról) nem gondoskodik
f. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja
g. az ingatlan előtti csapadékelvezető árkot betemeti

h. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt
gazt nem írtja, a kinyúló ágak s bokrok nyeséséről nem gondoskodik
i. a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon
rakja le. Havat az útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé,
tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási,
felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja
j. gépkocsit tiltott helyen és módon mos
k. szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot
csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt
l. az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el
m. építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal rongál
n. közterületen elhelyezett és az általa beszennyezett felszerelési és berendezési
tárgyakat nem tisztítja meg
o. közparkban füvesített területre járművel ráhajt, vagy azon parkol
p. közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy
elhelyez, s ezzel másnak kárt okoz
q. vállalkozói tevékenységének ellátásához, magángazdálkodásához szükséges gépet,
gépjárművet közterületen tárol
r. alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem
gyűjti össze és az elszállításáról nem gondoskodik
s. a településen lévő vízgyűjtőkbe, belvízelvezető árkokba szennyvizet, trágyalevet
levezet, szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi
t. rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul
nem gondoskodik
u. avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem az előírásoknak
megfelelően végzi
v. nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
a. az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi
üzlethelyiségek, kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki nem
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, téli időszakban hó- és
síkosságmentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról
b. a közterület rendeltetéséről eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használat
esetén a használó, amennyiben a közvetlen környezetét nem tartja tisztán. A
közterület ilyen célokra történő használatát követően a használó a közterületen az
árusításból keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és az eltávolításáról nem
gondoskodik
c. aki építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet
úgy végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy a por és egyéb szennyeződés a
közterületre ne jusson s a vízelvezetés biztosítva legyen
d. aki az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét, szükség esetén a környező
közterülettől nem zárja el
e. aki a munkálatok végzése során a közterületen keletkezett építési törmeléket,
szemetet a befejezést követő 2 naptári napon belül nem szállítja el az építési
törmelék elhelyezésére kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre

f. aki közterületen szennyező anyagot (pl. szemét, törmelék, trágya) szállít, s a
szállítás következtében a közterületet szennyezi, s a szennyeződés előidézője a
szennyeződést nem távolítja el és a további szennyeződés megakadályozásáról nem
gondoskodik
g. aki állatot közterületen legeltet, illetve a kihajtás okán a közterületet szennyezi, s a
szennyeződést nem távolítja el,
h. közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór
i. közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, cserje, bokor) megrongál,
megcsonkít leszakít
j. állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék
levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti
közterületen vagy magánterületen elhelyez.
Közterület használat
5. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterület használatáról szóló 9/2004.
(V.25.) rendeletben foglaltakkal ellentétesen a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy
engedélytől eltérően használja.
A vásár és piac tartása
6. §
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a helyi vásárok és piac rendjéről szóló 13/2007 (VI.19.) KT rendelet 4.§., 5.§. (2), (3) bek.,
6.§., 7.§., 8.§., 10.§.-aiban foglalt rendelkezéseit megszegi,
b) a vásár és piac területén a forgalmat akadályozza, közlekedési utakat eltorlaszolja,
hangoskodik
c) a vásár és piac területén tüzet rak
d) a vásár és piac területén a gyümölcshulladékot, zöldséget, vagy bármely más hulladékot
elszór, vagy ezeket a területeket bármely módon beszennyezi.
Kötelező közszolgáltatások igénybevétele
7. §
(1)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
5/2012. (II.28.) KT rendeletben foglalt közszolgáltatást nem veszi igénybe,
b) a szilárd hulladékot felhalmozza, vagy a közterületre, illetve saját, vagy más ingatlanára a
jogszabályokban meghatározott feltételektől eltérő módon helyezi el vagy tárolja;
c) a hulladékgyűjtő edénybe mérgező anyagokat, állati tetemeket, folyékony, gyúlékony,
környezetkárosító anyagot, robbanó anyagot, trágyát, vagy egyéb olyan anyagokat helyez
el, amely veszélyezteti a közszolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét, vagy
a szállító járműben rongálódást okoz;
d) a hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik;

e)
f)
g)

h)
i)

a közszolgáltatás szüneteltetésének az 5/2012. (II.28.) KT rendeletben 12. §-ában foglalt
kötelezettségét megszegi.
települési szilárd hulladékának az ingatlanán belüli gyűjtésével elősegíti a szóródást,
rovarok, rágcsálók elszaporodását,
megakadályozza a hulladékgyűjtő edény begyűjtő járattal történő kiürítését, a
hulladékgyűjtő edényt a közút illetve gyalogút forgalmát akadályozó módon helyezi el, s
ezáltal baleset, vagy károkozás veszélyét idézi elő
a hulladékgyűjtő sziget használatára vonatkozó szabályokat megszegi,
más tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon a tulajdonos vagy használó
hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el.
Köztemető fenntartása és üzemeltetése
8. §

(1)

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi,
b) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
c) a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok díszítésére nem szolgáló tárgyak temetőbe
való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség
e) kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja,
f) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a
leírtak szerint közlekedik,
g) a temetőbe állatot visz be,
h) a tűzrakási tilalmat megszegi,
i) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget,
j) a temetőbe 1,5 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,
k) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet az
üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve helyezi el, és
ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,
l) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról az írásbeli
felhívás ellenére sem intézkedik,
m) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a temető
területén padot helyez el, és azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem távolítja el
n) a sírhelyek között a sírok gondozásából származó szemetet tárol
o) a sírra ültetett növényzettel akadályozza a sír körüli utakon a közlekedést
p) a temetőben végzendő munkát- a hozzátartozók részéről történő sírgondozást kivéve- a
temető üzemeltetőjének nem jelenti be
q) magatartásával vagy tevékenységével sérti mások kegyeleti érzéseit.
Zászló és címer használata
9. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki az Önkormányzat jelképeit
jogosulatlanul az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel.

Hirdető- berendezésekés hirdetmények elhelyezése
10. §
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki hirdetményt helyez el
a. közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben,
b. középültek falain, kerítésein és kapuin
c. közterületeken álló fákon –amennyiben ezzel a fát rongálja - padokon
d. emlékműveken
e. buszmegállókon
f. szobrokon.
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények
11. §
(1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben 50.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhető.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni
a. a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.
Eljárási szabályok
12. §
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárást a
jegyző, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése és hivatalos tudomása alapján,
vagy bármely személy vagy szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.
(2) A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

------------------------------Dr. Kovács Miklós
polgármester

---------------------------------Dr. Kiss Gyula
jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula
jegyző

