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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. január 13-ai ülésére
Tárgy: Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010.évi
LXXXVI.törvény 3.§-a módosította a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX.törény 16.§(2)
bekezdését.
A módosítás szerint az önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg, a
pénzbírság legmagasabb összegét. Jelenleg hatályos önkormányzati rendeleteinkben a
pénzbírság legmagasabb összege 30.000 Ft, ezért szükséges a helyi rendeleteink
felülvizsgálata..
A törvénymódosításban foglaltak alapján kérem a Tisztelt
rendelet tervezet szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni:

Képviselőket, hogy az alábbi

Lakitelek, 2011.január 6.
Felföldi Zoltán
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
………./2011.(I.13.) rendelete
Az egyes helyi rendeletek módosításáról.
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.évi LXV.törvény 16.§(1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX.törvény
16.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeleteket módosítja:
1.§
A helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló 14/1993.(X.22)
önkormányzati rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul:
„aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul vagy az engedélytől eltérő módon használja
fel,szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
2.§
A közterületek használatáról szóló 30/2002.(XII.11.) önkormányzati rendelet 17.§.(1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szabálysértést követ el, és-a (2) bekezdésében foglaltak kivételével 50.000 Ft.-ig terjedő
bírsággal sújtható az,
Aki a közterületet engedély nélkül igénybe vesz, azt az engedélytől eltérő módon használja, és
e tevékenységével a rendelet 16.§-ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel, aki
a közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve az 5/A-ban foglaltak kivételével.
3.§.
A köztisztaságról szóló 22/2004.(V.27.) önkormányzati rendelet 4.§.(2) bek.helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Aki az e rendeletben megfogalmazott 3.§.(8) bek. b/pontja szerinti síkosság mentesítés és a
3.§.(8) bekezdés a/pontja szerinti árok-karbantartási kötelezettségét megszegi szabálysértést
követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, illetve a Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelője az előírások megszegőivel szemben 3.000-20.000 forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.
4.§.
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Az állatok tartásáról szóló 23/2004.(V.27) rendelet 9.§ (6) bekezdésének utolsó mondata az
alábbiak szerint módosul:
A „helyi állattartás rendjének megsértése” szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható
A9.§.(7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ szabálysértés tette ért elkövetőjét 3.000 forinttól 20.000 Ft.-ig terjedő bírsággal sújthatja a
Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, illetve a közterület-felügyelő.”
5.§.
A Lakitelek településnév használatáról szóló 37/2004.(XII.1.) számú önkormányzati rendelet
9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Lakitelek településnév használata szabályainak megsértése szabálysértést követi el és
50.000 Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a település nevét megnevezésében engedély
nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.”
6.§
Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba.

Felföldi Zoltán
Polgármester

Dr.Orbán Csaba
Jegyző

