Страна 290.
290. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
24.12. 2019.
2019.12.24.

Број 23.
23. Szám

szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.24.-én
megtartott LIV. ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
AZ ÓBECSE KÖZSÉG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ
SZOCIÁLIS VÉDELMI JOGOKRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Az Óbecse község hatáskörébe tartozó szociális védelmi jogokról szóló Határozatban (Óbecse Község
Hivatalos Lapja, 18/2016., 12/2018. és 10/2019. számok) (a továbbiakban: Határozat), az 5. szakaszban
törlik az 5. pontot, mely így hangzik: „5. Mobilcsapat szolgálat“.
2. szakasz
Törlik a 22.a szakaszt, amely így hangzik:
„5. Mobilcsapat szolgálat
22.a szakasz
Mobilcsapat az erőszak megelőzésére és az erőszak elleni harc érdekében, valamint az azonnali
beavatkozás kezelésére azokban az esetekben, amikor Óbecse község lakosainak fenyegetve van a
biztonsága, az egészsége és az egzisztenciája, valamint a személye is ezekben a szükségekben,
amelyek Óbecse község területén következnek be.
A mobilcsapat azokban az esetekben avatkozik be, amikor feltétlenül szükséges azonnali
beavatkozást végezni az óbecsei Szociális Védelmi Központ munkaidején kívül.
A mobilcsapat tagjai az óbecsei Szociális Védelmi Központ szakemberei.
A csapat azon tagjainak, akik gyakornoki viszonyban vannak az óbecsei Szociális Védelmi Központ
munkaidején kívül, a gyakornokot a Szociális védelemről szóló törvénnyel összhangban fogják kifizetni.
A mobilcsapat munkáját az óbecsei Szociális Védelmi Központ igazgatója szervezi.“
3. szakasz
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép
hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: I 011-124/2019
Kelt: 2019.12.24.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s.k.
--- o ---

На основу члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 ,
104/2016 и 95/2018) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је, на LIV седници
одржаној дана 24.12.2019. године, донела
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј („Сл. лист
општине Бечеј“, број 3/2011-пречишћен текст, 13/2011 и 8/2013)(у даљем тексту: Одлука)
Члан 2.
У члану 2. став 1. Одлуке мења се и гласи: „Управљање јавним паркиралиштима је комунална
делатност од општег економског интереса за општину Бечеј и обухвата услугу одржавања јавних
паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима ( затворени и отворени простори),
организацију и вршење контроле и наплате паркирања, услугу уклањања непрописно паркираних,
одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима предвиђеним овом
Одлуком и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа
спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила као и вршење наплате ових
услуга.“.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 5. Одлуке речи: „Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне
послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Одељење)“ замењују се речима
„организационе јединице општинске управе надлежне за послове саобраћаја“.
Члан 4.
У члану 14. после става 3. Одлуке додаје се став 4., који гласи:
„Јавно предузеће је у обавези, да најмање једном годишње организује изјашњавање корисника
услуга о квалитету пружања услуга одређених ставом 1. овог члана (електронским путем или на
други погодан начин) и да резултате изјашњавања корисника достави најкасније до 01. децембра
текуће године Општинском већу општине Бечеј.“.
Члан 5.
У члану 15. став 1. Одлуке мења се и гласи:
„Јавно предузеће дужно је да врши послове из члана 14. ове Одлуке тако да се обезбеде услови за
лако и несметано паркирање возила у току целе године.“.
Члан 6.
У члану 20. став 1. Одлуке речи „не регистрованих“ замењују се речју „нерегистрованих“.
У Одлуци члан 22. мења се и гласи:

Члан 7.

„Уколико власник, корисник возила, односно лице коме је возило дато на управљање односно
коришћење, паркира возило на површинама из члана 21. тачка 1., 2., 3., 4. и 9. ове Одлуке,
инспектор надлежан за послове инспекцијског надзора у области саобраћаја, наложиће кориснику,
ако је присутан, да одмах уклони возило са тих површина под претњом принудног извршења.
Прималац лизинга, односно закупац, чији су подаци уписани у саобраћајну дозволу у складу
са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, сматра се власником возила у
смислу става 1. овог члана.
Уколико лице из става 1. овог члана не поступи по налогу из става 1. овог члана инспектор
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надлежан за послове инспекцијског надзора у области саобраћаја ће донети решење којим ће
налoжити одмах а најкасније у року од пет минута уклањање возила о трошку корисника и издати
прекршајни налог.
Уколико лице из става 1. овог члана није присутно, инспектор надлежан за послове
инспекцијског надзора у области саобраћаја ће донети решење у писаној форми којим ће наложити
уклањање возила које не може бити краће од пет минута.
Примерак решења о налагању уклањања возила из става 3. и 4. овог члана поставља се на
видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено. Накнадно уклањање или уништење овог
решења не утиче на ваљаност његове доставе.
Ако лице из става 1. овог члана није присутано на лицу места, инспектор надлежан за
послове инспекцијског надзора у области саобраћаја ће затражити од власника возила да се изјасни
о идентитету лица које је паркирало возило на површинама из става 1. овог члана.
Власнику који се не изјасни о идентитету лица које је паркирало возило на површинама из
става 1. овог члана, инспектор надлежан за послове инспекцијског надзора у области саобраћаја ће
поднети прекршајни налог.
Трошкове уклањања возила биће дужан да надокнади власник, корисник возила, односно
лице коме је возило дато на управљање односно коришћење уколико се његов идентитет утврди.“.
У Одлуци члан 23. мења се и гласи:

Члан 8.

„Уколико власник, корисник возила, односно лице коме је возило дато на управљање односно
коришћење, паркира возило на површинама из члана 21. тачка 5., 6., 7. и 8. ове Одлуке, инспектор
надлежан за послове инспекцијског надзора у области комуналних делатности , наложиће
кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило са тих површина, а најкасније у року од пет
минута.
Прималац лизинга, односно закупац, чији су подаци уписани у саобраћајну дозволу у складу
са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, сматра се власником возила у
смислу става 1. овог члана.
Уколико лице из става 1. овог члана не поступи по налогу из става 1. овог члана инспектор
надлежан за послове инспекцијског надзора у области комуналних делатности ће донети решење
којим ће налoжити одмах а најкасније у року од пет минута уклањање возила о трошку корисника и
издати прекршајни налог.
Уколико лице из става 1. овог члана није присутно, инспектор надлежан за послове
инспекцијског надзора у области комуналних делатности ће донети решење у писаној форми којим
ће наложити уклањање возила које неможе бити краће од пет минута.
Примерак решења о налагању уклањања возила из става 3. и 4. овог члана поставља се на
видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено. Накнадно уклањање или уништење овог
решења не утиче на ваљаност његове доставе.
Ако лице из става 1. овог члана није присутано на лицу места, инспектор надлежан за
послове инспекцијског надзора у области комуналних делатности ће затражити од власника возила
да се изјасни о идентитету лица које је паркирало возило на површинама из става 1. овог члана.
Власнику који се не изјасни о идентитету лица које је паркирало возило на површинама из
става 1. овог члана, инспектор надлежан за послове инспекцијског надзора у области комуналних
делатности ће издати прекршајни налог.
Трошкове уклањања возила биће дужан да надокнади власник, корисник возила, односно
лице коме је возило дато на управљање, односно коришћење уколико се његов идентитет утврди.“.
Члан 32. Одлуке мења се и гласи:

Члан 9.
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„Ако корисник паркиралишта не плати паркирање, овлашћени радник Јавног предузећа је овлашћен
да истом изда посебну карту по посебној цени паркирања, односно овлашћен је да наплату
неизмирене накнаде за паркирање потражује од власника возила.
Корисник паркиралишта који није платио накнаду за паркирање дужан је да на основу налога
за плаћање посебне цене паркирања плати накнаду за паркирање на паркиралишту, према
ценовнику Јавног предузећа.
Налог за плаћање посебне цене паркирања из става 2. овог члана издаје овлашћени радник
Јавног предузећа и уручује га кориснику возила лично, а када то није могуће причвршћује исти на
возило.
Достављање налога за плаћање посебне цене паркирања на начин описан у ставу 3. овог
члана Одлуке сматра се уредним и евентуално касније оштећење или уништење тог налога нема
утицаја на ваљаност достављања и не одлаже обавезу плаћања цене паркирања одређену у складу
са ставом 2. овог члана.
Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу уколико плати цену
паркирања одређену налогом, у року од осам дана од дана достављања.
Уколико корисник паркиралишта не плати цену паркирања у року из става 5. овог члана,
Јавно предузеће покреће поступак принудне наплате потраживања.“
Члан 10.
После члана 32. Одлуке додаје се члан 32а и гласи:
„Акo се учинилац прекршаја прописаног овом Одлуком не може идентификовати у тренутку
извршења прекршаја, власник, односно корисник возила дужан је да на захтев овлашћеног
службеног лица, достави податке о идентитету лица (лични подаци тог лица са тачном адресом) које
је извршило прекршај прописан овом Одлуком.
Власник, односно корисник возила који не достави податке о идентитету лица из става 1. овог
члана одговоран је што је омогућио да се његовим возилом учини прекршај.
У случају неовлашћене употребе тог возила власник, односно корисник тог возила неће
одговарати.“.
Члан 33. Одлуке мења се и гласи:

Члан 11.

„Надзор над спровођењем члана 20. став 1 тачка 1., 3., 7. и 10. ове Одлуке, врши општинска управа
Бечеј организациона јединица општинске управе надлежна за послове инспекцијског надзора путем
инспектора надлежног за послове инспекцијског надзора у области саобраћаја.
Надзор над спровођењем члана 20. став 1. тачка 2., 4., 5., 6., 8. и 9. ове Одлуке, врши
општинска управа Бечеј организациона јединица општинске управе надлежна за послове
инспекцијског надзора путем инспектора надлежног за послове инспекцијског надзора у области
комуналне делатности.“.
Члан 12.
У члану 34. став 1. речи: „од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима: „
новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара“.
У члану 34. став 2. речи: „од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара“ замењују се речима:
„новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“.
Члан 13.
У члану 35. став 1. речи: „од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима:
„новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара“.
У члану 35. у ставу 1. тачка 21. брише се.
У члану 35. у ставу 1. тачка 22. постаје тачка 21..
У члану 35. у ставу 1. досадашња тачка 22. која постаје тачка 21. мења се и гласи:
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„не достави податке о идентитету лица члана 32а став 1.“.
У члану 35. став 1. после тачке 21. додаје се тачка 22. која гласи:
„учини прекршај из члана 32 а став 2.“.
У члану 35. став 2. речи: „од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара“ замењују се речима:
„новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“.
У члану 35. став 3. речи: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара“ замењују се речима: „новчаном
казном у фиксном износу од 75.000,00 динара“.
У члану 35. став 4. Одлуке речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима:
„новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“.
У члану 35. Одлуке после става 4. додају се стaвoви 5 и 6 који гласе:
„Уколико је фотографским снимком или непосредним опажањем инспектор надлежан за послове
инспекцијског надзора у области комуналних делатности и инспектор надлежан за послове
инспекцијског надзора у области саобраћаја у складу са овом Одлуком документован, односно уочен
неки од прекршаја из става 1. овог члана, када возач тог возила није идентификован, власник,
односно корисник возила је одговоран зато што је омогућио да се његовим возилом учини прекршај.
Изузетно од одредаба става 5.овог члана, у случају неовлашћене употребе тог возила, власник,
односно корисник тог возила неће одговарати.“
У члану 36. став 2. брише се.
У члану 36. став 3. брише се.

Члан 14.

Члан 15.
Обавезује се Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор да изради пречишћен текст Одлуке и исти
достави Комисији за статутарна питања Скупштине општине Бечеј.

Бечеј“.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:I 011-125/2019
Дана: 24.12.2019. године

Председник Скупштине општине
мр Ненад Томашевић, с.р.
--- o ---

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 88/2011., 104/2016. és 95/2018.
számok) 2. szakasza 5. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 129/2007.,
83/2014-másik törv., 101/2016-másik törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja,
és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasz 1.
bekezdésének 6. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.24-én megtartott LIV.
ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
AZ ÓBECSE TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ PARKOLÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
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1. szakasz
Jelen Határozattal módosítják és kiegészítik az Óbecse területén történő parkolásról szóló Határozatot
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2011-egys. szerk. fogl. szöveg, 13/2011. és 8/2013. számok) (a további
szövegben: Határozat).
2. szakasz
A Határozat 2. szakaszának 1. bekezdése változik és így hangzik: „A nyilvános parkolóhelyek
vezetése Óbecse község számára általános gazdasági érdekű kommunális tevékenység, és magába foglalja
a nyilvános parkolóhelyek és a megjelölt helyeken lévő parkolóhelyek karbantartását (zárt és nyitott
területek), parkolás megszervezését és ellenőrzését és megfizettetését, a nem előírásszerű parkolások, az
eldobott vagy otthagyott gépjárművek eltávolítását, a parkoló gépjárművek áthelyezésének szolgáltatását,
jelen Határozattal és más külön törvénnyel előlátott feltételek mellett, berendezések kihelyezését,
amelyekkel az illetékes szerv meghagyása alapján megakadályozzák a gépjármű elvitelét, valamint a
gépjármű eltávolítását, áthelyezését, és ezen szolgáltatások megfizettetését.”.
3. szakasz
A Határozat 5. szakaszában az 5. bekezdésben lévő szavakat: „Területrendezési, Építésügyi,
Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Osztály)” az alábbi szavakkal
helyettesítik: „a községi közigazgatási hivatal közlekedési teendőkért illetékes szervezési egységének”.
4. szakasz
A Határozat 14. szakaszában a 3. bekezdés után hozzáadják a 4. bekezdést, amely így hangzik:
„A Közvállalat köteles, hogy legalább évente egyszer szervezze meg a szolgáltatás használóinak
véleménynyilvánítását a jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szolgáltatásnyújtás minőségéről
(elektronikus úton vagy más megfelelő módon), és hogy a használók véleménynyilvánításának eredményeit
legkésőbb a folyó év december 01-jéig küldje el Óbecse Község Községi Tanácsának.”
5. szakasz
A Határozat 15. szakaszában az 1. bekezdés változik és így hangzik:
„A Közvállalat köteles, hogy a jelen Határozat 14. szakaszában szereplő munkákat úgy végezze, hogy
biztosítsa a gépjárművek könnyű és zavartalan parkolási feltételeit egész évben.”
6. szakasz
A Határozat 20. szakasza 1. bekezdésében a „nem bejegyzett” szavakat kicserélik a
„nembejegyzett” szavakra.
7. szakasz
A Határozat 22. szakasza változik és így hangzik:
„Amennyiben a gépjármű tulajdonosa, használója, vagyis az a személy, akinek oda lett adva a gépjármű
vezetésre, vagyis használatra, a Határozat 21. szakaszának 1., 2., 3., 4. és 9. pontjában szereplő
területeken parkolja a járművet, a közlekedési területen felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő
megparancsolja a használónak, ha jelen van, hogy azonnal távolítsa el a gépjárművet arról a területről,
kényszerbehajtás terhe mellett.
A lízing címzettjét, vagyis a bérlőjét, akinek az adatai bejegyzettek a forgalmi engedélybe,
összhangban a törvénnyel, amely meghatározza a forgalom biztonságát az utakon, a gépjármű
tulajdonosának tekintik jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében.
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő személy nem jár el ezen szakasz
1.bekezdésében szereplő meghagyás szerint, a közlekedési területen felügyelőségi felügyeletért illetékes
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felügyelő határozatot fog hozni, amellyel elrendeli a jármű azonnali, de legkésőbb 5 percen belüli
eltávolítását a használó költségére, és ki fogja adnia a szabálysértési meghagyást.
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő személy nincs jelen, a közlekedési területen
felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő meghozza az írásos formájú határozatot, amellyel elrendeli a
jármű elszállítását, amely nem lehet rövidebb öt percnél.
A jelen szakasz 3. és 4. bekezdésében szereplő gépjármű eltávolításának elrendeléséről szóló
határozat példányát a gépjármű látható helyére helyezi, és ezzel úgy tekinti, hogy az kézbesített. Jelen
határozat utólagos eltávolítása vagy megszüntetése nincs kihatással annak elküldése hitelességére.
Ha jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő személy nincs jelen a helyszínen, a közlekedési területen
felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő meg fogja kérni a gépjármű tulajdonosától, hogy nyilatkozzon
annak a személyazonosságáról, aki jelen szakasz 1. bekezdésében levő helyen parkolta járművét.
A tulajdonosnak, aki nem nyilatkozik annak a személyazonosságáról, amely személy a gépjárművet
jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő helyen parkolta, a közlekedési területen felügyelőségi felügyeletért
illetékes felügyelő benyújtja a szabálysértési meghagyást.
A gépjármű eltávolítása költségeinek megtérítéséért a gépjármű tulajdonosa, használója, illetve az a
személy lesz a felelős, akinek a gépjárművet odaadták vezetésre, vagyis használatra, amennyiben az ő
személyazonosságát megállapították.”
8. szakasz
A Határozat 23. szakasza megváltozik és így hangzik:
„Abban az esetben, ha a jelen Határozat 21. szakasza 5., 6., 7. és 8. pontjában foglalt helyeken
parkol a gépjármű tulajdonosa, használója, illetve az a személy, akinek a gépjárművet odaadták vezetésre,
vagyis használatra, a kommunális tevékenységi területen felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő
elrendeli a jármű használójának, ha az jelen van a helyszínen, hogy a járművet azonnal távolítása el arról a
területről, legkésőbb 5 percen belül.
A lízing címzettjét, vagyis a bérlőjét, akinek az adatai bejegyzettek a forgalmi engedélybe,
összhangban a törvénnyel, amely meghatározza a forgalom biztonságát az utakon, a gépjármű
tulajdonosának tekintik jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében.
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő személy nem jár el ezen szakasz
1.bekezdésében szereplő meghagyás szerint, a kommunális tevékenységi területen felügyelőségi
felügyeletért illetékes felügyelő határozatot fog hozni, amellyel elrendeli a jármű azonnali, de legkésőbb 5
percen belüli eltávolítását a használó költségére, és ki fogja adnia a szabálysértési meghagyást.
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő személy nincs jelen, a kommunális
tevékenységi területen felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő meghozza az írásos formájú
határozatot, amellyel elrendeli a jármű elszállítását, amely nem lehet rövidebb öt percnél.
A jelen szakasz 3. és 4. bekezdésében szereplő gépjármű eltávolításának elrendeléséről szóló
határozat példányát a gépjármű látható helyére helyezi, és ezzel úgy tekinti, hogy az kézbesített. Jelen
határozat utólagos eltávolítása vagy megszüntetése nincs kihatással annak elküldése hitelességére.
Ha jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő személy nincs jelen a helyszínen, a kommunális
tevékenységi területen felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő meg fogja kérni a gépjármű
tulajdonosától, hogy nyilatkozzon annak a személyazonosságáról, aki jelen szakasz 1. bekezdésében levő
helyen parkolta járművét.
A tulajdonosnak, aki nem nyilatkozik annak a személyazonosságáról, amely személy a gépjárművet
jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő helyen parkolta, a kommunális tevékenységi területen felügyelőségi
felügyeletért illetékes felügyelő benyújtja a szabálysértési meghagyást.
A gépjármű eltávolítása költségeinek megtérítéséért a gépjármű tulajdonosa, használója, illetve az a
személy lesz a felelős, akinek a gépjárművet odaadták vezetésre, vagyis használatra, amennyiben az ő
személyazonosságát megállapították.”
9. szakasz
A Határozat 32. szakasza változik és így hangzik:
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„Abban az esetben, ha a járműhasználó nem fizeti ki a parkolást, a Közvállalat felhatalmazott
dolgozójának jogában áll, hogy ugyanannak kiadja a külön jegyet a parkolás külön ára alapján, vagyis
jogában áll, hogy megfizettesse a kiegyenlítetlen parkolási térítményt a gépjármű tulajdonosától.
A parkolóhely használója, aki nem fizette ki a parkolási térítményt, köteles, hogy a külön parkolási
ár fizetési utalványa alapján fizesse a térítményt a parkolóhelyen történő parkolásért, a Közvállalat
árjegyzéke szerint.
Jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő parkolás külön ára fizetésének utalványát a Közvállalt
felhatalmazott dolgozója adja ki, és személyesen kézbesíti azt a gépjármű használójának, de amikor ez
nem lehetséges, odaerősíti azt a gépjárműre.
A parkolás külön ára fizetéséi utalványának kézbesítése jelen Határozat ezen szakaszának 3.
bekezdésében leírt módon szabályosnak tekintett, és a későbbi károsodása vagy megsemmisítése nem
változtat érvényességén, valamint nem halasztja el jelen szakasz 2. bekezdésével összhangban
meghatározott parkolás ára megfizetésének kötelezettségét.
Úgy tekintik, hogy a parkolóhely használója az átvett utalvány szerint járt el, amennyiben az
utalvánnyal meghatározott parkolási árat fizeti, a kézbesítéstől számított nyolc napos határidőn belül.
Amennyiben a parkolóhely használója nem fizeti ki a parkolás árát jelen szakasz 5. bekezdésében
szereplő határidőn belül, a Közvállalat megindítja az eljárást ezen térítmény kényszermegfizettetésére.”
10. szakasz
A 32. szakasz után hozzáadják a 32a szakaszt, amely a következőképpen hangzik:
„Amennyiben jelen Határozattal előírt szabálysértés elkövetőjét nem lehet azonosítani a szabálysértés
pillanatában, a gépjármű tulajdonosa, illetve használója köteles, hogy a felhatalmazott hivatali személy
kérelmére elküldje az adatokat az illető személy személyazonosságáról (annak a személynek a személyi
adatai pontos címmel), aki végrehajtotta a jelen Határozattal előírt szabálysértést.
A gépjármű tulajdonosa, illetve használója, aki nem küldi el ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő
adatokat az illető személy személyazonosságáról, a felelős, amiért lehetővé teszi, hogy az ő gépjárművével
szabálysértést kövessenek el.
Ennek a gépjárműnek a jogosulatlan használata esetén a tulajdonos, illetve a használó nem fog
felelni.”
11. szakasz
A Határozat 33. szakasza megváltozik és így hangzik:
„Jelen Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 1., 3., 7. és 10. pontja végrehajtása feletti
felügyeletet Óbecse Község Közigazgatási Hivatala felügyelőségi felügyeleti tevékenységekért illetékes
közigazgatási hivatalának szervezési egysége végzi, a közlekedési terület felügyelőségi felügyeleti
munkáiért illetékes felügyelő által.
Jelen Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 2., 4., 5., 6., 8. és 9. pontjának végrehajtása feletti
felügyeletet Óbecse Község Közigazgatási Hivatala felügyelőségi felügyeleti tevékenységekért illetékes
közigazgatási hivatalának szervezési egysége végzi, a közlekedési terület felügyelőségi felügyeleti
munkáiért illetékes felügyelő által.
12. szakasz
A 34. szakasz 1. bekezdésében: „50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig” szavakat az alábbi szavakkal
helyettesítik: „150.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal”.
A 34. szakasz 2. bekezdésében: „25.000-től 75.000,00 dinárig” szavakat az alábbi szavakkal
helyettesítik: „25.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal”.
13. szakasz
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A 35. szakasz 1. bekezdésében: „50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig” szavakat az alábbi szavakkal
helyettesítik: „150.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal”.
A 35. szakaszban az 1. bekezdés 21. pontját törlik.
A 35. szakaszban az 1. bekezdés 22. pontja lesz a 21. pont.
A 35. szakaszban az 1. bekezdésben az eddigi 22. pont lesz a 21. pont, ami megváltozik és így
hangzik: „nem küld adatokat a 32a szakasz 1. bekezdésében szereplő személy személyazonosságáról”.
A 35. szakasz 1. bekezdésében a 21. pont után hozzáadják a 22. szakaszt, amely így hangzik:
„a 32a szakasz 2. bekezdésében levő szabálysértést követ el”.
A 35. szakasz 2. bekezdésében a: „2.500,00-tól 75.000,00 dinárig” szavakat kicserélik a következő
szavakra: „25.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal”.
A 35. szakasz 3. bekezdésében az: „5.000,00-től 250.000,00 dinárig” szavakat kicserélik a
következő szavakra: : „75.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal”.
A 35. szakasz 4. bekezdésében a: „2.500,00-tól 75.000,00 dinárig” szavakat kicserélik a következő
szavakra: „25.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal”.
A Határozat 35. szakaszában a 4. bekezdés után hozzáadják az 5. és a 6. bekezdést, amely így
hangzik:
„Amennyiben fényképes felvétellel vagy közvetlen észleléssel a kommunális tevékenységi területen
felügyelőségi felügyeletért illetékes felügyelő és a közlekedési terület felügyelőségi felügyeletért illetékes
felügyelő, jelen Határozattal összhangban dokumentált, vagyis észrevett jelen szakasz 1. bekezdésében
szereplő valamilyen szabálysértést, amikor annak a gépjárműnek a sofőrje nem azonosított, a tulaja, vagyis
a gépjármű használója a felelős azért, hogy lehetővé teszi gépjárműjével a szabálysértés elkövetését.
Kivételt képez jelen szakasz 5. bekezdésének rendelete alól a gépjármű jogtalan használata esetén
a tulajdonos, vagyis annak a gépjárműnek a használója nem fog felelni.”
14. szakasz
A 36. szakaszban törlik a 2. bekezdést.
A 36. szakaszban törlik a 3. bekezdést.
15. szakasz
Kötelezik Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Településrendezési, építésügyi, kommunális
munkák, közlekedési és felügyelőségi felügyeleti Osztályát, hogy dolgozzák ki a Határozat egységes
szerkezetbe foglalt szövegét, és azt továbbítsák Óbecse Község Képviselő-testülete Statútumügyi
Bizottságának.
16. szakasz
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenése napjától számított nyolcadik
napon lép hatályba.
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