Jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyek
Ügyintézés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emelet 222. iroda

Telefonszám:

48-574-100

Ügyintézők:

Dr. Garami Mónika
Juhász Endre

48-574-148
48-574-143

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13-16
Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-12
Levelezési cím:

Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője
3600 Ózd, Városház tér 1.

Illetékesség

Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője, mint általános hatáskörű
szabálysértési hatóság ózdi lakóhellyel rendelkező eljárás alá vont
személyek által elkövetett szabálysértések esetén.

Az
ügyintézéshez A feljelentésnek tartalmaznia kell:
szükséges dokumentumok, • a feljelentett személy ismert személyi adatait
az elkövetett cselekmény helye és ideje
okmányok
az elkövetés körülményeinek leírása
bizonyítási eszközök megjelölése
szükség esetén illetékbélyeg
Eljárási illetékek összege

A szabálysértési eljárás illetékmentes a magánlaksértési és becsületsértési
eljárások kivételével, melynek illetékét /3.000,-Ft/ illetékbélyegen kell
leróni az eljárás megindításakor. Az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy
intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást
megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500,-Ft.
A jogerős határozatban megállapított pénzbírság befizetésével kapcsolatosan
előterjesztett részletfizetési és halasztási kérelem illetéke 2.200,-Ft.

Vonatkozó jogszabályok

• a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.)
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
egyes önkormányzati rendeletek

Ügyintézési határidő

Az érdemi határozatot az eljárás megindítását követő 30 napon belül kell
meghozni. Ha az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály
indokolja, egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
Gyermekkorú sérelmére elkövetett szabálysértés esetén az érdemi
határozatot az eljárás megindítását követő 15 napon belül kell meghozni,
mely az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály miatt egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Az eljárásban szereplő -Eljárás alá vont személy:
személyek
jogai
és -- megismerési jog,
kötelezettségei
-- kérdésfeltevési jog,

--észrevételi, indítványtételi, felvilágosítás kérési jog,
--iratbetekintési, másolatkészítési jog,
-- védő igénybevételének joga,
-- vallomást megtagadhatja,
-- jogorvoslathoz való jog.
-- Köteles magát szakértői vizsgálatnak alávetni (kivéve műtét).

Sértett:
 iratbetekintési jog, másolatkészítési jog az őt érintő iratok
vonatkozásában,
-- észrevételi, indítványtételi, felvilágosítás kérési jog,
-- kártérítéskérési jog,
-- őt megillető jogokat képviselője útján is gyakorolhatja,
-- jogorvoslathoz való jog.
--Köteles magát szakértői vizsgálatnak alávetni (kivéve műtét),
--Tanúvallomást köteles tenni.
Tanú:
-- Nevén kívül személyi adatainak zárt kezelését kérheti.
-- Igazmondási kötelezettsége van.
-- Megtagadhatja a tanúvallomást az eljárás alá vont személy
hozzátartozója; az aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény
vagy szabálysértés elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos
kérdésben.
Az
ügyintézést
segítő A szabálysértési eljárás körébe tartoznak a bűncselekménynek nem minősülő
útmutató, az ügymenetre kisebb súlyú jogsértések.
Szabálysértési eljárás feljelentés, magánindítvány, illetőleg a szabálysértési
vonatkozó tájékoztatás
hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat
meg.
A feljelentést, illetve és becsületsértés esetén az eljárás megindításához
szükséges magánindítványt a sérelmet szenvedett fél szóban, vagy írásban
teheti meg.
A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző
bizonyítási eszközök alapján dönt a szabálysértési ügyben. A szabálysértési
hatóság szükség esetén meghallgatást tart, melyen a megidézett köteles
megjelenni, ellenkező esetben rendőrség útján elővezettethető. Az eljárás
befejezésekor a szabálysértési hatóság marasztaló vagy megszüntető
határozatot hoz.
A magánindítványt attól a naptól számított 30 nap alatt lehet előterjeszteni,
amelyen a sértett az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett. E
határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A jogsértés, mulasztás vagy szabálysértő cselekmény elkövetésétől számított
6 hónap elteltével /elévülés/ nincs helye felelősségre vonásnak.
A jegyző hatáskörébe emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések
tartozó
szabálysértési /becsületsértés, környezetvédelmi, tiltott szerencsejáték/
közrend elleni szabálysértések /veszélyeztetés kutyával, köztisztasági,
ügytípusok
tűzvédelmi/
közigazgatás működésének zavartalanságát veszélyeztető szabálysértések
/adatvédelmi, lakcímbejelentési kötelesség elmulasztása, tájékoztatási
kötelesség elmulasztása/
hírközlési szabálysértések
fogyasztóvédelmi szabálysértések /árdrágítás, árak megállapításának,
közlésének és feltüntetésének elmulasztása, jogosulatlan kereskedés, vásárlók
megkárosítása, áru hamis megjelölése, fizetési jegyzék, számla átadásának
elmulasztása, élelmiszer minőségének megrontása/
munkaügyi szabálysértések
egészségügyi és szociális szabálysértések /orvosi vizsgálat elmulasztása/
mező-, erdő- és vízgazdálkodási szabálysértések /növényvédelmi,
állatbetegség elleni védekezés elmulasztása/
vállalkozói és ipari szabálysértések /kontárkodás, vállalkozói joggal való
visszaélés/

építésügyi szabálysértések /építmény engedély nélküli használatba vétele/
a közoktatás rendjét és a kulturális javakat veszélyeztető szabálysértések /a
közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése/
mérésügyi, szabványügyi és találmányi szabálysértések
önkormányzati rendeletekbe ütköző szabálysértések /közterület-használat,
avarégetés/
a szabálysértési ügyekben jogerősen kiszabott pénzbírságok és egyéb
pénzösszegek végrehajtása, közérdekű munkára és elzárásra történő
átváltoztatás kezdeményezése.

