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Határozat 

Margitta municípiumban történő, kereskedelmi célból, közterületre kiállított járművek által 
elkövetett szabálysértés megállapításának és a szankcionálásának szabályzatáról szóló javaslat 
elfogadásáról. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre 2018.06.28-án. 

Figyelembe véve azon Tanácsi Határozatra bocsátott szakjelentést, mely a Margitta 
municípiumban történő, kereskedelmi célból, közterületre kiállított járművek által elkövetett 
szabálysértés megállapításának és a szankcionálásának szabályzatáról szól, ennek iktatószáma 
2018.06.19/4151. 

Betartva a következőket: 

-2003.01.21/52-es Törvény, amely a közigazgatási döntések átláthatóságról szól 

-1998/213-as Törvény, amely az állami tulajdon jogrendszerét illeti  

-2003/185-ös Törvény, amely a reklámanyagok engedélyezését és elhelyezését illeti 
(beleértve a 8. cikkely, 3. bekezdését) 

- Polgári Törvénykönyv, kártérítési felelősségről szóló, 1349, 1376, és 1377. cikkelyei 

 -2001/2-es korszerűsített Kormányrendelet, mely a szabálysértések jogrendszeréről szól.  

-2001/195-ös korszerűsített sürgősségi Kormányrendelet - közlekedési szabályzat, ennek 
alkalmazásáról szóló szabályzat, valamint a 2002/1391-es korszerűsített Kormányrendelet,  

-2010/155-ös korszerűsített Törvény, amely a Helyi Rendőrség a szerveződését és működését 
fogalmazza meg.   

-2010.12.23/1332-es Kormányhatározat, amely a Helyi Rendőrség a szerveződését és 
működését fogalmazza meg.   

-a 2002.06.27/421-es Törvény, amely a gazda nélküli járművek jogi szabályozását illeti 
Margitta municípium területén. 

- a 2003.02.06/156-os módszertani normákról szóló Határozat, mely a 2002/421-es számú 
Törvény alkalmazását illeti, a gazda nélküli vagy elhagyatott járművekkel kapcsolatban, az 
állam magán- és közterületein vagy a közigazgatási egységek területein. 

A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 36. cikkelyének, 2. bekezdésének, c. pontja, 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 



 

Határoz: 

1.Cikkely: Elfogadják a Margitta municípiumban történő, kereskedelmi célból, közterületre 
kiállított járművek által elkövetett szabálysértés megállapításának és a szankcionálásának 
szabályzatát. Ezen szabályzat csatolt formában a jelen határozat szerves részét képezi. 

2.Cikkely: A megvalósítással megbízzák a Köz- és magántulajdont adminisztráló Irodát, 
valamint a Helyi Rendőrséget. 

3.Cikkely: A jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, a Köz- és 
magántulajdont Adminisztráló Osztállyal, kifüggesztésre és az intézmény honlapjára, 
ugyanúgy, mint egyéb média csatornákon. 

 

Gyűléselnök:          Ellenjegyzi: 

Horváth Sándor       Demeter Cornelia, mun. jegyző 

 

Margitta 

2018.06.28/78 

Elfogadva 15 tanácsos által, a jelen levő 15 tanácsosból. 

 

 


