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A liltott,

kiri!óln

közösségellenos

naglt rtásolrról

nrid K.'zségj Önkomrányzal Képiscló_lestüLele M.gy.ros2íg
32 .ikt (2)
bekezdésében lóllJlt joBkörében eljí!!. \!la nt \,la_!,vdo[zág
^laplörvén}e
helyi ólrkornányabnól
szóló 20l1 évi clxxxn löíény 5l. § (,1) bekezdéséhen, l4],§ (4) bekczdés ponlja és !
helyi önkonnányzatokJól szóló 1990 év] l-xv. lönén) 8,§ (l) bekezdésébe!neehatáDzott
'
fellda'köIében eljáNa.

a

követke?ókel Énde li el|

l.§
(|]

E

(2)

A

Éndelel alka]mazásáiJm tilton, knivóú kózösségellenes nragalúásnat az a
nragatarlás ninósül. alrely ncn búncsclcknény.vagy löryényben nregállapitolt
sabálrséjlés, dc a közősséei egyiitlélés szabályaival ellentétes, és azi a képyheló
testüleljelel rendeleiében tihon, kúivóan közósségellcnes nagalanásnak nnrósít
he]}i önlomrán}zali FMeletetben 20l2 áplilG l5_e elólt szabál],séftéskénl
úegtbgalnúott, de lönény áhal nem szabálysénési lényálláskénl Dedrainozon
eseték amelyekel nrfu neD tatalnBznak a helyi Endeletek tiltolt. kirilóú
közöségellénes fr agaiarláskéíl keúllekneghaláúása jelen rendeleúen.

Ki§z,bh,tó iogkór.lkezménr€k

(r)

A? e

(2)

A kiszabáya kefuló kózigazgalási

rcndelet]ren nreghdáDzolt tinolr ki lóan közösségel]enes nngatarlás
elkövetójé\€l szemben ötezer forinttól százőtlenezer forinlig teljedó közila7caiási

bi

íság nráíékénekmegállapílásálá] nEyeleDbe

ke

L]

B)

! tiltott, kiivóan közö$égellenes nr.8.t.íás súlyát és a fehólratósáe méilékéi,

b)

azéri en

vaeyoni hel]rzetét ésjövedelnri liszonyan- amem],iben azokal!z
eüe vonatkozó rájékoztatásnóDkdnt iga7.lja,
3.§

(i) A közieas

ási bíság kGzabísa helyen, ligyelnezielés _ feddés alkalmaáaló,
anennriben a kózősséeellenes naraúrlás ú elköV.lés kóúlnónyenc tcki ertel
cscki\ súlyú,ós a liltol! knivóan közősségelleDes nagallrlás elkövetóje s?_émélyi
körü lm én}ene G fi gyel emne

]

ettó l

a

z intézkedéstól ke

1l

ó

vhs7alanó eró !áLh!tó.

(])

A

figyelheztetés _ feddés alkalnrlznsával x Rád Közsési Ó.nonányzat ne!ében
haláskórt gyakorló jegyzó. lagy d általa lelhatahúott és meebízolt személy
kiokialja á tiltolt. kirivóan közössésellenes naeatmás elkövetőjér és fellrivja a
figyelnél !ía, hoey a jöfiiben tatózkodjon tilrotr. kirivóau köásséeellenes

Tiltott kiri9ólnktizössóagll€tres

magarárrfuok

Rá.l község cinerc, zó§zhj! ésjelkóp.i hászű1,1á
.r. §

(|)

Tilioll. knírcan kózósségellenes nagalarráí követ ei] a.li á Rád közsée cim€réról,
zászlJjá.ól és a jelképek használatának szabályozásáról sóló 5/1998,(vn,06 ) számú
rendel a eló írásait herszegi é5
&id község.ined €ngedél} lélkúl.valy a basználaira loDaLkozó engedél)tól
e ltáó módo n
asznál, a c imercn bárm i b€n vonatkozásban v] ltoztal,
1]

a

közs* kihcIyczen ászlóját
K iiztc rülot

nráslrová viszi. beszemyezi. megro.eálja

hmználaia. véd el n e

5,§
(D

Tihoil, ki vó közösségellenes nraátáfrá§l köYet el. aki a közterúlel hasznilaláól.
védelnéról és düfuól szóló rlll99ó,ílI. l2.) száúúÉndeletet nlclszclvc
köztcrt elei e8.délJ, uéiküL,
b)

engedél),ról

eliiró nódón

vagt

és célrxhasznália,

azengedélyben 1éVó lekéteIekel nejn tarlja be,

(2)

Tiltot, (i rivóe közösségel

]en

e

s nraa.l artá sl kó

v

et

e

l.

anz

i. gan afiula] donos, aki

ú ingatlma

elóti járdasZksz. járdá hiányában egy nrétel széIes leúletsáv.
vabmnrt h. a járda mclleli zöldsáv is vú, az útestir lerjedö tcljes lerúiet
gondozásáíói. risztánlúásáró]j szemét és gyomenlesitéséról különös
tekilteltel a pollcn allerg]át okozó nö!ényekijl
az ingailana elótti

járdszakaz nelléíinyilt

l].ok és eDDek.rúijayaj

rómbtelkeD a külőn tülajdonbm álló eeyes épűletek syaloeos neglózelnésére
és köIiiljárására szolgáló tedIet liszbntaíásfuól, a csapadékvi2 zalartalú
leiblyásár akadályozó myagok és nás hulladékok elrávoIjlásáról.

,

ingailana elóti az ónos esőtől.jéBlól ugyhólóisikossí Vá|tjárdlszakasz
folyanaios sikossáe,nentesltéséról nem gondoskodik,
(])

Tilloft.

kinóm
aki

kózósséee]lenes macalaúisl kölei el, to,ábbá

& in8adam elóti

árto

!

eDgedély

né ikílI

üe

ingatlmtulaidonos

beienj eti,

aki a lomlalaDitáva neshirdetetl idóponiban a hulla.jékol úsy hclyezi el, hoey
e 3 jámű és gyalogos loíga]nrat z.!arjá. a ?ö|dterületeket és a novényzelel
káós itj !. lovábbá bdl e5.!, vasy lnirokoás veszél}éneke ló idézéséve .jfu.
1

('

Tiltoí, kidvóú közösségeuene§ mBeataníí kólcl el a szóúkozóhelyck, vendégláró
ipari egyséeek, keleskedelni tlzlethelyiségek, és nás árusjtóhelyek úzenellelÓie, aki
nen gondoskodik az üzlet elótti jáIdaszakasz lis7lin lülásáról, a hó_ és sikoság_
DrcntesnéséróI, a zárás elón a szenrél öszetakeilás]ról

(6)

Tixott, kiivóan

k

ózösséeel

le

nes n].gaiartísl köl ét e l.

lki

kö

ztelú]elen

az utcai búloíokat, lrelendezésekei (ideéíle! keíi pldoka! liráslartó

edények€t, szenrétgyújtóket, kerékpáriaíóka| vizvételi helyekel h)
Ende]telé sellencse|

haaálj

a, fe]á

l

lilási

he ly

úkó l elnozditj a, Deelonsálj a.

hasznilaton kí!ú]ijámiilet 1roncsautót) 1á!1,

ez

(1)

Tixót1, kirivóal kózóssógello]es magalaíást kólct el.
ingatlútulajdonos, ati á
közteúletbe nrliió fát és éIö §övény gallyüásáról nen Eondoskodik.

(8)

Tiltotr, kirivóm bzösségellenes Da8atanás ko!e! el. aki a rás szárú nö!ény.k
védelnéról szóIó ]46D008, (xll]o,) Kom. rendelet halá]y! olá ilrlozó fás szitú
növónyt jogél le ne se n kilág,

Á kőzt€rű

l

ctck eln ev€zé§é

6.§
Tihon, kirivóan közö$égellenes

u
b)

a

utcfuév_tá

bl a

magalaíá§ kóvel el á4
clheIvezésél aladál

*i:

vozz

házszámrábla vag], je] elhel},ezési. kaíblntafiási és pótlási kötelezeitségéDek

Környezeivéd.l. ú hely

i ós elYá

rt szi b ály, i

7,§

(I)

(2)

Tiholt. kiíi!óan kóZőssée.]lenes nralataíásl kövei e]. aki ! kőmyezetvédeten ielyi
szábáIyai.ól szóló 6/2006,(Ix.2l.) szánú rendelel el ói ásan nem táíja be, és ü abban

a)

u

b'

. l-\,Bo \eoe l É1\orJ,.o/,,ebcljola,

!r

.

!i, ,idel, éE ,o .l,/J ábJ|,o._

d)

á

zóldteúletek aenntarlisáÉ és kezelésérevonalkózó szabályokar negszegi,

o

a zajvéde]en sZbá]yaii lalanrint a zajkelló

l)

az

Tillo(

knivóan közösségel]enes magatarl|isi köYet cl lovábbá

a)

cgyedi lüréssel lende]keá ingatl&okon

b)

nyill léren és bámilyen bérendezésben ]€szélyesnek nrinósüló n ládékot.
váBy éeetésesonin veszélyeséniíósüló dryagol pl, ipari hulladék,
műeyagok. eumi, legyszer, fáradt olai, \€eyszeFs és festékes gőngtöleg.

ingadanok és kózlerületek lisránta ására, rendjére vona*ozó sabályokat

l "e

l1c9,/Pt,,

szabályokat megszeei,

lul

/e.,

berendezésekkel kapcsolatos

és kerti hulladék égetésó.c \onalkozó szabál]rok.i

tiizelóanyagol

*et. anii a

ncesTei,

lki

a fúlóbereMezésekben olyar
berendezés haszná]ati ulasitásábm nen

gyó3yszemarad!ányok. száúZelefu

sú. *e1,

8.§

(l)

Tittotl, kiri!óan kózósélelleDes naBatBíásI kővet el amemyiben a cselekmén},
u8y nulaszlás súlyosabbnat íen hinósül aki az á]latok taíiá§iról szóló
l0/2004 (Ix,2l,) számrrhelviijnko.ná|yzati Endelet elóirásan nen laíia be és

a)
b)
c)
d)

állairról nenr eondoskodik negfele]óen,
! rend.lelbeí neghatározoit darabszámoi meehaladó ilIatól tú,
csak engedéllyel tanható áuatot cngcdóly nólkűl iaí.
az állatot úcy futja, hógy a2 mísok nyugllnrát lartósao és rendszeresen

e)
D

haszonállltotallkóincarlrurán,szabadonlú.
eb.! közterülete póráz nélkül kicngcdi, vagy fufut. ebel bekeritcdcn
ineallanon, szabadon iart.

5

g]
h)

ebét j

i)

!Zeb rulajdonos, illetve

)
k)

j

l)
(2)

ú eb tilülyeletévcl noebizon yenély, há ú eb álta]
közterüleren oko2ótt szennyezódést nem lávoliti. el,
elret, ill etle macskát la}óüáz közös használ atu hely isé géb on, kózlerül elen tan,
aki a tráeya. la]rúmá.y táblásáa és ehzállitására voíaikozó elónásokrt
negszeli. alnosiíágyál az ingatianin,s7ab.don fedellenül lánl.

a haszoDállat elhellezéséres,_o]cáló zí1 épúlel€kel és cgyéb épihényeket.
kifllókal, aklot. íb, neú látja el könnyen rjsáitnató, héagnelles. szilfud
bukol*lal,

Tilloft. knjvóú közössége]lcnes nagalarlást kólet el to!ábbá aki

.)
c)

úgy iaí állatol. hog},veszélvezleti a7 i]lal. lagy enber életét.tcsti épsógél,
egészségél,
ienj biáosilja az áilat óly nródon töíénó laltását, hogy az a köúyezó
in8atllnoba ne fudjon áljuüji.
hlszo o á llatot kózteriil éten lesellet, nae], és kőzépl estű áll atol nem záí ll eIyen

d)

nenr biztositja ineallaDán

b)

c)

ítszótére kiviszi, illélve kjengedi,
lranpós. támadó lemészelü, lagy nagylcsn] cbei közteitilelen száikósár néllrűl

A

Bzállatta ási szabál}ok ellenórzósónek lehelóségét.

üán

jegyzó

elózeies figyelíe7.ieiés
a tiltott, kirivóan kőzőssécellenes hódon
lol'latot állaíanást negliltja, illetve köziPa,galisih ósáli eliádst folvlai le.
.\

hullndékkczrló$cl kapcsolaIns Lijzlzolgihi.í§ok

9.§

0)

Ti]tott, kirivóan közöségell.íes nragataíásr kövel el, aki a nn!.déktezetéssel
krycsólalós közszolcállalás negvalósnásáról szóló l/2006,(, ]0.) számú rendelcl

clóiBait

nenr laúj a be,

a)

A

b)

A üulladéktezelési kőzs2olgánalás ieüesnése érdekében a rendeletb.n e]óúl

hul]adékkezelési közszólgákálás alá iailoz_ó lelcpülési szilád nulladékkal
kapcsoialos k.tzszolgálta!ási neh lesá igénybe. !€v nem kér felnentést,

bej

c)
d)

e

lentési kőlelczetsécének nem

!a$

válód m

ad

aiot

közölle

le

sz

el

e8et,

A bul ladé kkcz.lési kó2s2ó lgáltatás körébé tailorc 1el epü lési sziláId hul ladékl,a l
k.pcsolatos szolgrllalásl jogosula fuul !égez. vagy hulladékol szbálnalanul
Települési hulladéko1 fellraümz, illetve kőzterülelre vagy nás ingalleira a
Endelelben mcgáIlapitoii feltélelekól eliéróen kihelye2,

6

e]

A

e}iliróedényben lolyékony. lréIgezó robbanásves2é]le9 lagy elyéb olyan

an}agoi helycz

el, Mely veszélycácti a

foglll kozó vagy násók

é 1.1é

kórnyezelel.

l, iesti épségét.és egészségél,

az ekzil]ilissal

D

A hulladéksyütésre és ekz]l]íiás céljából !a]ó áradáya szolcá]ó lariílyt nen
,Zelóinismlrnegfelclóen drolja! lagy helyezi ki,

g)

A loníalaniláía a közszolgállaló
idó ben helJ,ez k i

h)
i)

h ul

áhal mcejelőli és kilirdetil idóponttól eliéró

tadékot,

Települési hulladékot Rád Kőzsée kózicazgaiási haláJán kilülról a közsé!
kó7igúeatási lerületéíe besállil. vag] lerák
A kóiel ezó közszolsándás

szúnetelletése érde kób en való l]ar

b ej

elentést lesz,

a kmCldt rcndjéDek meg.érll:\c
10, §

(I)

Tilloll. kirivóln kőzősségellene

s

nagataíá* köYet

e

],

lki

a)

! temetókben a hely csendiét nreczavarj!. lalanint kesyelesérló nagatarlást

b)

a lenetókb€n

)
d)
c

i
g)

a kegyeleti lárgyakal, a sirokra íllieten fákal és úóvéíyek.t,

\"L.lo,nl1,loL hs/l"aF§'ocd.ú,ó!,

J

l-e

/e J(,i,

a

siú e lte k eondozása során kéletlezó

a

sirokat és az umasirokat keritésel határol körü],

a

iefuetók leúlelére kulyát

a

sirlel} ek el óIészén a kőzkeeye letet sértó vitigtartó kal, diszitése ket lagy
mlokal lrelyez el,

_

a

hu

lakvezetó

l

ladékol a sirheLyek köá tt tárcI,

k tyít ki!ételélel bevisz,

le li

h)

a

s

lenetóbe _ a nozgí§konfuozotlak, az encedé]yezeí nunlrálabkat végzók. és
]álhatóan idós betegék kivélelélek bánnib€n jámrúvet behajt, és ott

Lakcin

b ej

éléntés szsbá

lyli b !k neqs értése

rt. §
Tillolt, knivóe közösségcllcnos magatarlást kölel .I, aki beköllöls Vagy Üköllözés ulán
hámn munkanapo. belül lakóhölyének, valanri]rt lartózkodísi he]yének cimét ! ielepülési
ónkormánt zat jcc! zój ének nyil!á aíásba rét.l céljából nem jelenii be,

1

_{hirdetó_bercndeúsck, hirdelnéD!.k, feli.ntokés képek elh€lyézé§e

(L)

t2, §

Tillo( kni!óan

a)

közösséecllenes natsatanásl tö\ e! el. ati

leicszt

e]óilások nelsúlésével.és a
hidennény úgziléséinem vizoldékony, vx8y más környerctbarát ügasztóval
hndeünény1

b)

a kd2tcrü]cli, közdszlasáai

ensedél) nélkrjl hirdetóláblít, hnneóoszlopoi negálliló táb]ái és cn aólál

nelyez el, aikalfuaz.

.)

hirdelij beÉDdezésclhellezésévdlakadáltoza kózúüa lőriénó beláthalóságor,
és ezzel a közúli kózlekedésl \cszélyezlel i.

d)

épnet és lemrészctes felúletre enecdély nélkűl képeI, feliralot készíi, pl,
gEfiti lagrnelr€zc],
Urak hNznúlatáyal knpcsOlnto! szibílyok ncgsórtóse
t3, §

(1)

Til

Iol r.

a)
b)
c)
'
g)
A tilto

att

kiivóan

k

öZössérel lenes

nralaianáí kó!

e1

el aki

cneedélt íélkijlulal el7rir, ü úton. d alatt vaB,v a felell épjtnén},i vagy más
ÉtesnDényt.továbbá c7ekiez csa akozásl létesn.
ütatengedély úélkülfe]bont vaey elfoglal

az út ártába vagy álefosTbe oL_van antagot
a],ld_l o/,, \ 31 . dlol l.. /l/ ,e J,, ,

jLrtlal,

mcl], a lcfolyisl

temészeii és vódeti leínészeti €rúlelen az cngedélyezett közlekedési útól

ú u(al vary

az ú1 nrúilrgyál

kirivó an közóségellgn€s

m

eó i dal

lanul nrcercnsálj.,

ngatá rtás

niati kiiziaa7€atási

negindllá§a

üa tó sn

gi etj:i rás t

14, §

(l) A

tiltott, knnóm közösségelleúes nragíanás miari kd2igúgatási haúsási éljárá*
hivalalból, vagy báme]} szcmély v.g! szervezl bcjc]cntósc aladán kell lefolytatni,

(2)

bejéIéntéstsz-óblu vagy jrásbm, kórcIcm lomájában
^
s2óban
tell bejelentési jegrzókónyvbe kell l'oglalni,

bámely szenrély megreheli

A

(])

A

(|)

A

kérelemnek az eljáiás !Ié vonl személy ismerl szenél}i adaBinak me8lelezése
melleti unalmabia kell B tillotl. kirivóan kózőssésellenes nagalánás helyéDek és
idejének, rovábbá a körülnényejnek leirását, a bizonyílisi eynózót meAjelőlésével,
Anemyiben lehetósés En rá" a bizonyil&i e92köáke1 csató]ni kell a bejelentéshez,

KépvGéló_lestület az eeyes tilt t! k;$ég"ll.*.
közigúgatási b'ság ki9abásával Lalsolatos hálliskórl

(2)

A

0)

Tilloii, kirivóm közö§:gellenes

*g"r.íósok niáLli
a

eljárás! a

jegjzóc ruháza ál.

tiltott, kjrivód kózósségellenes nacataítás élköletőével szembeni e]jfuásn a
közigúgatási hltósagi eljánis és szolgállalás álulános sabályaiól szóló 2004, évi
cxl iönény Endelkezéseii kell neeldelóen alkalnBzni,

nalalafias €lkővelójével s*mben kózigazgalási
liIloti, kirí!óm közösségellénés mgaialtás észleléséólsáEirort 15

hatósági e]jánil a
mpon belül inditható meg, Ezi kól,elóen a tilloll. kinvóan kózóségellenes nagaraíás
elkövelése nriau eljáás.cn indílhaló,

IIátálybaléD6
16.§

(l)

E Éndelet 2012, június 20,

(2)

A iendelet ki]ildeéséről a ieq}zó gondosLodik,

naPján lép balályb4 r€ndelkezésen a hatálybalépés1
kóvetően clkővelelt tilloí, lririlóan közössége]lenes mgatarlások esetén kell

1t.r. Lt !

l,LLL

A rendelet kihirdetve. halályos,

r{id,20t2,június 20,

l

.-Il

]lL Llll'í-btJ+t!]
'- au'kii Róbert I

