Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (X.9.) önkormányzati
rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2012. (VIII.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1)
bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:
1. § Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2012. (VIII.27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: rendelet) 7. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jegyző jogosult a kertészeti munkák elvégzésének előírására.”
2. § A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elhullott állatok tetemét a tulajdonos köteles saját költségén elszállíttatani.
Közúton történt állat elhullását – ha a tulajdonos ismeretlen – a közös hivatalnál be kell
jelenteni.”
3. § A rendelet 1. § (2) bekezdését, 8. § (3) bekezdését, 9. § (4) bekezdését, 12. § (2)
bekezdését, 16. § (2) bekezdését valamint a 20. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

4. § A rendelet a következő 19/A. §-al egészül ki:
„19/A. § (1) E rendelet alkalmazásában a község közigazgatási területén a közösségi együttélés
alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet a
a) 4.§ (4) bekezdésében,
b) 5. §.
c) 6.§ (2) bekezdésében,
d) 7. § (1)-(5) bekezdéseiben,
e) 8. § (1), (2), (4) bekezdéseiben,
f) 9. § (1), (3) bekezdéseiben,
g) 10.§-ban
h) 11.§ (2)-(5) bekezdéseiben,
i) 12.§ (1), (3) bekezdéseiben,
j) 13.§ (1), (2) bekezdéseiben,
k) 14.§ (2) bekezdésében,
l) 15.§-ban
m) 17.§ (1) bekezdésében,
n) 18. §-ban
o) 19.§ (2) (3) bekezdésekben
előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ez a
magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak
megszegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak
megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a Jegyző hatáskörébe
tartozik.
(5) A közigazgatási bírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a
magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a
magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel, ettől az
intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.”
5. § Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
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