Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.(II.25.)önkormányzati rendelete
a közterület használatról szóló 11/2008.(X.21.) Ör. számú rendelet módosításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete z Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv 54.§. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a közterület használatról szóló 11/2008.(X.21.)Ör. számú
rendelet (A továbbiakban: Rendelet) módosításáról alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Rendelet az alábbi 8/A. §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A közterület-használat szabályai
8/A. §. Mozgóbolt útján történő árusítás munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között történhet,
hétvégén és ünnepnapokon tilos.”

2.§

A Rendelet az alábbi 8/B. §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A közterület engedély nélküli használata
8/B. §. (1) A közterület használat szabályainak megszegése miatt hivatalbóli eljárás
indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e
rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) A közterület-használat szabályainak megszegése miatti eljárásban az elkövetőre
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) A közterület-használat megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző
jogosult. „
3.§

A Rendelet az alábbi 8/C. §-al egészül ki:
„8/C. §. (1) A közterület-használat megszegése miatt az elkövető százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni,
ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az
elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljáró
ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.
(4) A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság
kiszabása kivételesen mellőzhető.
(5) A közterület-használat megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz
átutalási megbízáson vagy banki utalással Cece Nagyközség Önkormányzatának
10402946-50515755-86891009 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az
elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.”

Záró rendelkezések
4§

E rendelet 2013. március 01. napján lép hatályba.

Varga Gábor
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Cece, 2013. február 25.
Albert Zsuzsanna
jegyző

