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Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

16/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

 

kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása érdekében egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában és 146/A. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  A közterületek használatáról szóló 18/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet 14. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

"14. § Kirívóan közösségellenes magatartást követ el és százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, 

vagy az engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével a 13. §-ban meghatározott 

felhívás ellenére sem hagy fel. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a 

jegyző hatásköre." 

 

2. §  A Bodajk város címeréről és zászlójáról szóló 3/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

11. §-a és a 11. §-t megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Közigazgatási bírság 

 

11. §  Kirívóan közösségellenes magatartást követ el és százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a 3. §-ban és az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket 

megszegi, továbbá aki a jelképeket engedély nélkül, vagy attól eltérően használja. 

Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre." 

 

3. §  A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 

23/2009. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 12. §-a és a 12. §-t megelőző alcíme helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

"Közigazgatási bírság 

 

12. §  Kirívóan közösségellenes magatartást követ el és százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható az, aki megsérti a 2. § (1) bekezdését, a 3. § (1)-(2), (5)-

(6) bekezdéseit, a 4. §-t, az 5. § (3)-(4) és (6) bekezdéseit, a 6-10. §-okat és a 11. § (2)-

(3) bekezdéseit. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a jegyző 

hatásköre." 

 

4. §  A köztemetőről szóló 34/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-a és a 16. §-t 

megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Közigazgatási bírság 

 

16. §  Kirívóan közösségellenes magatartást követ el és százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható az, aki megsérti a 8. §-t és a 11. § (1)-(3) bekezdéseit. 

Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre." 

 

5. §  Az állattartásról szóló 7/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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"3. §  Kirívóan közösségellenes magatartást követ el és százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható az, aki megsérti az 1-2. §-okat. Önkormányzati hatósági 

ügyként az eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre." 

 

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 Almádi István  dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2012. október 31. 

 dr. Nagy Gábor 

 jegyző 


