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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek

elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(3) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve a behajtási
engedéllyel rendelkező:
- a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,
- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket,
- a mozgássérülteket, az időseket és a betegeket szállító járművet.
Aki ezt a rendelkezést nem tartja be kétszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.”

2. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) közterületen zaklató, másokat zavaró módon kéreget, árusít, osztogat
vagy szolgáltatást nyújt,”

3. § A Rendelet 11. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:

    „a) a közterületet gépjármű iparszerű javítása céljából igénybe veszi,”

4. § A Rendelet 13. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Aki a közszolgáltatással ellátott területen a helyi környezet
védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet alapján
kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el és kétszázezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”
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5. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

„b) az ebet póráz nélkül közterületre kiviszi, vagy kiengedi, harapós és
támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre
kiviszi vagy kivezeti,”

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2017. május 25.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2017. május 29. napján.

Pilisvörösvár, 2017. május 29.
        Dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


