Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselı-testületének a az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
3/2008.(II.28.)önkormányzati rendelet
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
8. §

1.)Aki e rendelet 6.§ 3.) és 7.) bekezdését, valamint az elrendelt vízkorlátozási szabályokat
megszegi vagy kijátssza és a cselekmény súlyosabb elbírás alá alá nem esik, szabálysértést követ el
és pénzbírsággal sújtható. A kiszabható pénzbírság maximuma a mindenkor hatályos jogszabályok
által meghatározott összeg. A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik.
2.) A szabálysértés tetten ért elkövetıje helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság maximuma a
mindenkor hatályos felsıbb jogszabályok által meghatározott összeg.
3.) A helyszíni bírság kiszabására közterület-ellenırzés jogosult.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselı-testületének a helyi környezet és természet
védelmérıl szóló 9/2044. ( VII.4) önkormányzati rendelete
Szabálysértési rendelkezések
12. §.
(1) Szabálysértés követ el és 30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki
a) az ingatlan tisztántartásáról, rendszerek takarításáról, rovar- és rágcsálóirtásról, az allergén
növények irtásáról nem gondoskodik,
b) a közterületre nyúló fák, más növények, élı sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételérıl
nem gondoskodik,
c) az ingatlan elıtt járdaszakasz tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítésérıl, valamint annak
mőtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,
d) a közcsatornát, nyílt csapadékvíz elvezetı árkot beszennyezi, abba annak rendeltetésszerő
mőködését akadályozó anyagot, tárgyat helyez,
e) a csapadék-, és szennyvíz elvezetı rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja,
f) a közpark területét meg nem engedett módon vagy célra használja, annak területére gépjármővel,
kerékpárral, segéd-motorkerékpárral behajt, ott parkol,
g) a közhasználatú, valamint egyéb zöldterületen az állatokat, madarakat bármely eszközzel zavarja,
a fészket megrongálja, a tojásokat és a fiókákat kiszedi, kiírtja,
h) közterületen, valamint közhasználatú és egyéb zöldterületen, illetve közkifolyónál, közkútnál
jármővet mos,
i) nyílt téren, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkezı berendezésben veszélyes hulladékot éget,
j) nyílt téren kommunális hulladékot éget,
k) állatot közterületre, köztérre kienged, ott legeltet,
l) a község területén ebet szabadon tart, póráz és szájkosár nélkül vezet.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének Medgyesbodzás Községben
díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/2004. (VII.14) önkormányzati rendelete
8.§
Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul , az engedélytıl eltérıen vagy közösséget sértı
módon használja fel szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. A
szabálysértési eljárás lefolytatása – az önkormányzat jelképeinek engedély nélküli használata esetén
– nem zárja ki a használatra vonatkozó engedély visszavonását.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi címer és zászló alapításáról
és használatának rendjérıl szóló 11/2000 (XII.11.) önkormányzati rendelet
9. §.
Jogosulatlan használat
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytıl eltérı vagy a közösséget sértı módon
használja fel szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének a köztemetıkrıl és a temetkezés
rendjérıl szóló 9/200. (IX.22.) önkormányzati rendelete
16.§
Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 13.§ (2)-(8)
bekezdéseiben, valamint 15.§-ban szereplı elıírásokat megszegi

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének a közterület rendjérıl szóló
15/2008(XII.1) önkormányzati rendelet

11. § (3) Az, aki a közterületet e rendeletben foglalt hatósági engedély nélkül, vagy attól eltérı
módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, továbbá a rendelet 7. §. (1) bek. d.) e.) és f.)
pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı
pénzbírsággal sújtható.

