Acsa község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól, valamint a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Acsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésben, 143. § (4) bekezdés e) pontjában és 146/A. §-ban, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV.
törvény 94/A. § (4) bekezdésében és 94/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy olyan tiltott, közösségellenes magatartásokat határozzon meg, melyek tárgyi súlyukra tekintettel nem valósítanak meg szabálysértést vagy bűncselekményt,
de helyi társadalmi norma megszegését eredményezik, ezért a közösségi együttélés szabályainak betartása és betartatása érdekében az elkövetőt szankcionálni szükséges.
A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos bírságok
kiszabásának eljárási szabályai
2. §
(1) Acsa község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az e rendeletben
meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőivel szemben kiszabható közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza.
(2) E rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőivel szemben
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat.
(4) A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Ket.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tiltott, közösségellenes magatartások
3. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a) az állattartást,
b) a közterület használatát és rendjét
c) a települési szilárd hulladék kezelését,
d) a település címerének és zászlajának használatát,
e) a közüzemi szennyvízhálózat kezelését
f) a temető használatának rendjét
g) avar és kerti hulladék nyílttéri égetését
h) az építészeti és természeti értékek helyi védelmét
szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegi.

Záró rendelkezések
4. §
(1)
(2)
(3)

E rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2012. július 1. napján lép hatályba.
E rendelet 1-3. §-a a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
Hatályát veszti
a) Acsa község Képviselő-testületének Acsa község címerének és zászlajáról szóló,
7/1997. (VIII.14.) rendeletének 10. §-a,
b) Acsa község Képviselő-testületének a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló, többször módosított 3/2003. (VI. 12.) rendeletének 8. §-a,
c) Acsa község Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 9/2004.(VI.25.)
rendeletének 21. § -a,
d) Acsa község Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
szóló 12/2006. (X.9.) rendeletének 10. § -a,
e) Acsa község Képviselő-testületének a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 10/2008. (VII.1.) rendeletének 17. § (1) bekezdése,
f) Acsa község Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 13/2008.
(X.30.) rendeletének 17. §-a,
g) Acsa község képviselő-testületének az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2009.(IV.1.) rendeletének 12. §-a,
h) Acsa község képviselő-testületének a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és igénybevételének helyi szabályairól szóló 4/2011.(III.1.) önkormányzati rendeletének 19. §-a.

Acsa, 2012. június 20.

Szekeres Rezső
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. június 29-én kihirdetésre került.
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