Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testületének
14./2012. (V.18.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. Hatályát veszti
a) A közterület használatáról szóló 8/1995. (VI.27.) önkormányzati rendelet 13. §-a;
b) Pilisszentkereszt község címerének és zászlójának használatáról szóló 9/1995. (VIII. 9.)
önkormányzati rendelet IV. 1. §. 1. pontja;
c) A környezet védelméről szóló 2/2001. (III. 22.) önkormányzati rendelet 13. §-a;
d) A helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 17/2009. (XII. 18.) önk. rendelet 8. §-a.
e) Pilisszentkereszt község építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 10/2011. (V.
19.) önkormányzati rendelet 12. §. (1)-(3) bekezdése;
f) Az ebtartásról szóló 16/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet 8. §-a;

2. §. Jelen rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba és június 2-án hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2012. május 9.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2012. május 18.

Baranyák Szilvia
jegyző
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Hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezések:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
9/1995. ((VIII. 09.) sz.
rendelete
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK
HASZNÁLATÁRÓL
IV.
Vegyes rendelkezések
1.§
1. Amennyiben a cselekmény büntető vagy súlyosabb szabálysértési rendelkezések hatálya aláesik,
szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki:
-

a község címerének és zászlójának előállítására vagy használatára vonatkozó előírásokat, illetve
a külön engedélyben meghatározott feltételeket megszegi, figyelmen kívül hagyja vagy kijátsza,

-

szándékos címer és zászlógyalázást (megrongálást, bemocskolást stb.) követ el.

Pilisszentkereszt község Önkormányzatának
17/2009. (XII.18.) rendelete a
A helyi közutak forgalmának szabályozásáról
Szabálysértési szabályok
8. §

Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 3. § (3)
bekezdésében-, illetve a 7. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel visszaél, az
engedély adataiba önkényesen belejavít.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2011.(V.19.) önkormányzat rendelete
Pilisszentkereszt község építészeti és természeti értékek
helyi védelméről
12.§
Záró rendelkezések
(1) Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e rendelet
6. § (1) bekezdésében, 7. §-ban foglaltakat megsérti – amennyiben cselekménye
súlyosabbnak nem minősül – szabálysértést követ el, és 500 ezer Ft-ig, vagy az eszmei
értéket képviselő összegig terjedő pénzbírsággal sújtható. A 6 § (5) bekezdésébe ütköző
cselekmény miatt helyszíni bírság is kiszabható.
(2) Szabálysértést követ el 150 ezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a mellékletben
szereplő védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző, míg a
helyszíni bírság kiszabása a közterület-felügyelet hatásköre.
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
16/2008. (IX.10.) rendelete
az ebtartásról
8. § Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2. §, 3. §, 4.
§ és 5. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
2/2001. (III. 22.) sz. rendelete
a KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL
13. § Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést
követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete
a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL
13. § /1/ A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén a használó az
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti
állapotát – kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
/2/ Aki a közterület hatósági engedélyhez kötött esetekben engedély nélkül, vagy az engedélyben
foglalt feltételektől eltérően használja, valamint aki e rendeletben foglalt előírásokat megszegi
szabálysértést követ el és 5.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható.
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