
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011. (VII. 11.) rendelete 

Helyi rendeletek módosításáról 

 

 

1. § 

 

 

(1)  A 12/2005. (VII. 01.) Önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése  az alábbiak szerint  

       módosul (HÉSZ):  

 

 „ (3) Jelen építési szabályzat mellékletei, függelékei: 

 

    a./  Rajzi mellékletei: 1. sz. melléklet: Tahitótfalu 1:2000 léptékű belterület  

        szabályozási terve  

    2. sz. melléklet: Tahitótfalu 1:10000 léptékű külterület 

          övezeti terve  

 b./   Függelékek:        1. sz. függelék:  Fogalom meghatározások 

                                     2. sz. függelék:  Régészeti lelőhelyek függeléke 

                                     3. sz. függelék:  Település műemlékei, és a műemléki 

                                                                környezetek jegyzéke  

                                     4. sz. függelék:  A Duna-Ipoly Nemzeti Park, NATURA 

2000, és egyéb védettség alá tartozó  telkek   

helyrajzi számai 

5. sz. függelék: Elővásárlási joggal terhelt területek helyrajzi  

                          számai 

6. sz. függelék:  Kivonat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

                          rendeletből 

7. sz. függelék:  Az I. és II. kategóriába tartozó helyi  

                           védettségű építmények jegyzéke 

8. sz. függelék:  A mindenkori mértékadó árvízszint 

9. sz. függelék:  1:100 méretarányú javasolt út  

                           mintakeresztszelvények 

 

 

(2) A 12/2005. (VII. 01.)  Önkormányzati rendelet 106. § (2) bekezdésének 3. sz. 

mellékleteként  megjelölt rajzi melléklet törlésre kerül.  

 

 

2. § 

 

Az 1999. évi LXIX. tv. felhatalmazása alapján a helyi rendeletekben szabályozott pénzbírság, 

illetve helyszíni bírság  összege az alábbiak szerint változik: 

 

(1) A 15/2005. (VII. 01.) Önkormányzati rendelet 4. §-a (10)  bekezdése az alábbiak szerint 

módosul (A reklámhordozókról) : 

 

 „(10) Aki a jelen rendelet előírásait megszegi, az szabálysértést követ el, amely miatt  

           50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal vagy 20.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 

           sújtható.” 
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(2) A 17/2008. (VI. 20.) Önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul (A 

közterület használatról): 

 

 „3. § Az engedély nélküli közterület-használatért a jegyző 30.000,-Ft-ig terjedő  

           szabálysértési bírságot, a közterület-felügyelő 20.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot 

           szabhat ki.” 

 

(3) A 9/2009. (V. 04.) Önkormányzati rendelet  3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul (A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról): 

 

 „(1) Aki a 2. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseket megszegi,  

           szabálysértését követ el, és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy 20.000,-Ft-ig  

           terjedő helyszíni bírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző  

           hatásköre.”  

 

(4) A 6/2008. (III. 21.) Önkormányzati rendelet 15. § (1) és (3) bekezdései az alábbiak szerint 

módosulnak (A köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére 

és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról): 

 

 „(1) Szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e  

            rendelet  

 a./ 4-5-6-7-8 §-aiban a magánszemélyek és gazdálkodó szervezet köztisztasággal  

összefüggő kötelezettségeire és  

 b./ 9-10-11-12-13 §-aiban a hulladékgazdálkodás szabályaira, 

vonatkozóan megállapított rendelkezéseket megszegi.” 

 

 „(3) E § (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetője 3000,-Ft- 

           tól 20.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.” 

 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 2011. július 11-én lép hatályba és e rendelettel módosított helyi rendeletek 

rendelkezései ugyanezen időponttal  hatályukat vesztik. 

 

Tahitótfalu, 2011. július 4. 

 

 

                 Dr. Sajtos Sándor     Tóth János 

                    polgármester                                                                     jegyző  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

Tahitótfalu, 2011. július 08. 

     Tóth János 

         jegyző 


