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BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
7/2000.(IV.28.) ÖKT számú  

RENDELETE 
 
 

A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 
 
 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX: tv. 169. §. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az abban foglaltak 
végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A község címeréről szóló 10/1991./X.1./ ÖKT számú rendelet 5. § /1/ bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép, a /2/ bek. hatályát veszti: 
 
„5.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
2. § 

 
A község zászlójáról szóló 11/1991./X.1./ ÖKT számú rendelet 4. §-a helyébe a következő 
szöveg lép: 
 
„4.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
3. § 

 
A köztisztaság fenntartásáról szóló 7/1992./VII.1./ ÖKT számú rendelet 8. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„8.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
4. § 

 
Az állattartásról szóló 8/1993./VI.1./ ÖKT számú rendelet 4 § /1/ és /2/ bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
 
„4.§ /1/ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb 

megítélés alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben 
meghatározott összegű pénzbírsággal sújtható.” 



 
/2/ Szabálysértés elkövetése miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának 
erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

 
5. § 

 
A fák védetté nyilvánításáról szóló 10/1994./VIII.1./ ÖKT számú rendelet 3. § /1/ bek. 
helyébe a következő szöveg lép és a /2/ bekezdés hatályát veszti: 
 
„3.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
6. § 

 
A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/1995./XII.1./ ÖKT számú rendelet 
12. §-a helyébe a következő szöveg lép:  
 
„12.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
7. § 

 
A község helyi építési előírásairól szóló 3/1996./IV.1./ ÖKT számú rendelet 15. §-a helyébe 
a következő szöveg lép: 
 
„15.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
8. § 

 
A 9/1996./XII.15./ ÖKT számú rendelettel módosított a közterületek használatáról, 
védelméről, díjáról szóló 7/1996./IX.1./ ÖKT számú rendelet 13. §-a helyébe a következő 
szöveg lép, a /2/ bek. hatályát veszti: 
 
„13.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 

alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
9. § 

 
A 2/1998./II.1./ ÖKT számú rendelettel, a 12/1998./XII.21./ ÖKT számú rendelettel, a 
4/2000./III.24./ ÖKT számú rendelettel módosított  a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, 
szállításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról szóló 4/1997./III.1./ ÖKT számú rendelet 12. 
§-a helyébe a következő szöveg lép: 
 



„12.§ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi – amennyiben súlyosabb megítélés 
alá nem esik – szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott 
összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
10. § 

 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Babót, 2000. április 20. 
 
 
 Molnár János      Koczkásné Sipőcz Katalin 
       polgármester          mb. jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék 
 
 

Jelen rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
 
Babót, 2000. április 28. 
 
 
 
         Koczkásné Sipőcz Katalin 
              mb. jegyző 


