Attala Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (III.31) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Attala Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Attala Község Polgármestere, 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 és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: az a tevékenység vagy
mulasztás, amelyre az önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását teszi lehetővé.
2. A rendelet hatálya:
2. § A rendelet hatálya Attala község közigazgatási területén azon természetes személyekre,
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.
3. Hatáskör
3. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás (továbbiakban: eljárás) során az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezései az irányadók az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel.
(2) Az eljárás lefolytatására átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.
4. Az eljárás megindítása
4. § (1) Az eljárás lakossági bejelentésre vagy a hatóság észlelése alapján kizárólag hivatalból
indul.
(2) Bejelentésre csak akkor indítható eljárás, ha az írásbeli bejelentés tartalmazza a bejelentő
nevét, elérhetőségét, a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a cselekmény helyét,
időpontját, a bizonyítási eszköz megjelölését és a bizonyítékokat.
(3) Az eljárás
a) a cselekménnyel megvalósuló, közösségi együttélés szabályait sértő magatartás esetén a
cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított
30 napon belül,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait
megsértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 napon belül
indítható.

5. Közigazgatási bírság
5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben
a) természetes személy esetén 10.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 50.000 Ft-tól 2.000.000
Ft-ig terjedő bírság szabható ki.
(2) A kiszabott bírságot a kötelezett a jogsértés tényét megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni Attala Község Önkormányzat részére.
(3) A bírság megállapítása során figyelembe kell venni
a) a közösségi együttélési szabályok megsértésének súlyát,
b) a cselekmény gyakoriságát,
c) az elkövető jövedelmét és vagyoni helyzetét.
(4) Ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett a fizetési határidő lejártát megelőzően
bizonyítja, hogy a kiszabott összeget rajta kívül álló ok miatt határidőre nem tudja teljesíteni,
vagy aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 6 havi részletfizetést
engedélyezhet.
II. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások:
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló 11/2012. (X.31.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi,
különösen,
a) az ingatlan tulajdonosa, aki az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint az úttestig terjedő
közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről, hó és síkosság mentesítéséről, az ingatlanáról
a járdára kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
b) a kivitelezést végző szerv, építésnél, bontásnál, amennyiben építési törmelék vagy hulladék
anyag keletkezik, a munka befejezésétől számított 48 órán belül a hulladékot vagy törmeléket
nem szállítja el, és a közterületet nem állítja helyre, illetőleg nem tisztítja meg,
c) aki a közterület használat tevékenység megszűnése után a közterületet nem állítja vissza
eredeti állapotába,
d) aki a vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépeket,
járműveket engedély nélkül 24 órán túl közterületen tárol.
III. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.
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dr. Szabó Péter
jegyző

