HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
„egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról”
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
51. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival
ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak minősít.
(2) A rendeletben foglaltak betartását a Herend Város Polgármesteri Hivatalának erre
feljogosított ügyintézője ellenőrzi.
(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá
bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést
szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést
jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének,
továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével.
Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a
bejelentéshez.
(5) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
2.§ Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás
lefolytatására vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza.
3.§ (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.
(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
hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

2. A Herend név használatával összefüggő magatartások
4. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Herend város nevét
a) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően veszi fel vagy használja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,
c) a város közösségét sértő módon használja.
3.Állattartás
5. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki
a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét,
egészségét,
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező
ingatlanokra ne tudjon átjutni,
c) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú
helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát szennyezi.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki
a) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély
nélkül vadállatot tart,
b) kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben
póráz nélkül vezeti,
c) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki kutyát - a vakvezető,
mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe,
óvodába, iskolába bevisz.
6.§ Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az az ebtartó, aki a három
hónapos kort betöltött ebet harminc napon belül, azt követően 6 hónapon belül,
valamint a második oltást követően évente veszettség elleni védőoltás
beadásáról nem gondoskodik.
7.§ Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az a haszonállattartó, aki nem
gondoskodik
a) a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a
trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és
trágyalégyűjtő szükség szerinti kiürítéséről,
b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről,
tárolásáról és felhasználásáról,
c) almos trágyát ingatlanon való fedett tárolásáról,
d) az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti tiltott
állattartási övezetben haszonállatot tart,
e) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja
be az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt
védőtávolságokat.

4. Közterületek használata
8.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet a
közterület használatáról szóló 9/2002. (II.20.) önkormányzati rendelet
szabályaitól eltérő módon, annak előírásainak megszegésével használja vagy
veszi igénybe.
5.

A közterületek tisztántartásával összefüggő magatartások

9.§

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az
ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv,
valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket - gondozásáról,
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladék eltávolításáról, a pollen allergiát okozó növények
gyommentesítéséről,
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,
c) a beépítetlen telekingatlana tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az
ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórakozóhelyek,
vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek
üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról,
a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a
lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a
jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja,
továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár.
6. Helyi környezet védelme

10.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki
a) a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget edényzetébe ott
el nem helyezhető hulladékot helyez el,
b) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe,
tartályba nem megfelelő hulladékot helyez el,
c) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből,
tartályból a hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz.
11.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki az avar és a kerti
hulladékok égetését nem a kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről szóló 11/2005.
(V.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi.
7.Temetők rendjének megsértése
12.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató
közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza
vagy gátolja;
b) a temetőbe - a vakvezető kutya kivételével - állatot visz be;

c) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet
megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat
jogtalanul eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el;
d) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok
elszállítására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget;
e) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a
felhívás ellenére sem intézkedik.
8. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése
13.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki reklámhordozót
közterület-használati engedély nélkül létesít.
(2) Aki reklámhordozót köztéri szobron, emlékművön, szökő- és díszkúton,
közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon, épületek falain, kerítésein és
kapuin - kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát - helyez el,
tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.
14.§ Aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a szavazást követő
30 napon belül nem távolítja el, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.
9. Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő magatartások
15.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a kötelező települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki szennyvizet, eldugulás vagy
rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába,
vagy a csapadékelvezető árokba önti, vagy vezeti.
10.

Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások

16. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág;
b) a fákat, bokrokat, cserjéket letördeli, csonkítja, beszennyezi, a telepített
virágágyások növényeit leszedi, letépi vagy a tönkreteszi.
11. Záró rendelkezések
17.§ (1) E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
elkövetett
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
hatálybalépést
követően
magatartások esetén kell alkalmazni.
Vajai László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. június 29-én kihirdetésre került.
Dr. Jáger György
jegyző

