
Pereszteg Község Önkormányzatának

4/2011.(III.17.)

r e n d e l e t e

Az egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó
helyi rendeletek felülvizsgálatáról

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX törvény 169. § (2) 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a hatályos önkormányzati 
rendeleteiben  megállapított  szabálysértési  tényállások  és  szankciók  felülvizsgálatáról  az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A község Címeréről és zászlajáról szóló 8/1996.(VIII.7.) rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) „ Szabálysértést  követ el,  és  50 000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,  aki az 
önkormányzat  jelképeit  jogosulatlanul,  az  engedélytől  eltérő  vagy  a  közösséget  sértő 
módon használja.”

2. §

Az állattartásról  szóló  10/1997.(VIII.1.)  rendelet  11.  §.  (4)  bekezdése  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:

11. § (4) „ Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az előírásokat, vagy a 
megállapított  tilalmat  megszegi,  szabálysértést  követ  el  és  50 000.-  Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.”

3. §

A  közterület  használatáról,  az  üzemképtelen  járművek  elhelyezésének  rendjéről,  a 
köztisztaság fenntartásáról szóló 6/2009.(IV.8.) rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

19.§ „Szabálysértést  követ  el  és  50 000.-  Ft-ig terjedő pénzbírsággal  3 000-20 000.-  Ft-ig 
terjedő helyszíni bírsággal büntethető aki a rendelet 

a.)  2.  §  (2)  bekezdésében  szabályozott  esetekben  a  közterületet  engedély  nélkül 
használja

b.) az 5. § (1)-(2)-(3) bekezdésében
c.) a 6. § (1) bekezdésében
d.) 7. § (5)-(6) bekezdésében
e.) a 13. § (1)-(2)-(3)-(4) bekezdésében



2.

f.) 14. § ( (1)-(2) bekezdésében
g.) a 14. §-ában
h.) a 17. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi.”

4. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. március 17.

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011.március 17-

én tartott testületi ülésén fogadta el.

Zambóné Németh Ilona s.k.
jegyző


