PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e)
pontjában és 146/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak (a
továbbiakban: helyi szabályszegés) az a magatartás minősül, amely a
társadalomra
nem
veszélyes,
ezért
szabálysértésnek
vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes.
(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a Püspökladány Város Önkormányzata
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) önkormányzati
rendeletében közigazgatási bírsággal, vagy helyszíni bírsággal sújtani
rendelt helyi szabályszegés elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabása
iránti eljárásokra terjed ki.
(3) A képviselő-testület az egyes rendeleteiben helyi szabályszegésnek
nyilvánítja a kötelezettségként, tiltásként, előírásként szabályozott
rendelkezések megsértését.
2. Helyi szabályszegés miatt kiszabható jogkövetkezmények
2. §
(1) A helyi szabályszegés elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
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(2) A tetten ért elkövetővel szemben az önkormányzat erre felhatalmazott
ügyintézője, vagy – közterületen elkövetett helyi szabályszegés esetén – a
közterület-felügyelő ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.
3. §
(1) A közigazgatási bírság kiszabása helyett feddés alkalmazható, amennyiben
a helyi szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú,
és az elkövető személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől
kellő visszatartó erő várható.
(2) A feddés alkalmazásával a hatáskört gyakorló személy kioktatja az elkövetőt
és felhívja a figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon helyi
szabályszegések elkövetésétől.
3. Az eljárás megindítása
4. §
(1) A közigazgatási hatósági eljárást a közterület-felügyelő vagy a
polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján, vagy bármely személy
vagy szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.
(2) A bejelentést szóban vagy írásban, kérelem formájában bármely személy
megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A kérelemnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak
megnevezése mellett tartalmaznia kell a helyi szabályszegés helyének és
idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök
megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket
csatolni kell a bejelentéshez.
4. Az eljárás lefolytatása
5. §
(1) A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a
jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendelet
szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
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(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál
figyelembe kell venni
a) a helyi szabályszegés súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben
azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.
(4) A kiszabott közigazgatási bírság összegét a határozat jogerőre emelkedését
követő harminc napon belül, Püspökladány Város Önkormányzata
11738053-15373694-03610000 számú, bírság beszedési számlájára kell
befizetni.
Módosító rendelkezések
6. §
Hatályon kívül helyezve.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 31. 17.00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályon kívül helyezve.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

