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Újbuda

a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése
alapján,
a
veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
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Tárgy: .... közigazgatási bírság ügyében értesítés eljárás megindításáról
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő-testület feladatkörében meghozott – .../2020. (…) XI.ÖK számú
Polgármesteri határozatával elsőfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
VÉGZÉS
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013.
(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettség megszegése miatt hivatalból közigazgatási eljárást indítok .... .... alatti lakos
ellen.
Felhívom nevezett figyelmét, hogy ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a
hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a
hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges
adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. A
kézhezvételtől számított 5 napon belül a mellékelt adatlapon az eljárás során bármikor
nyilatkozatot, észrevételt tehet, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja. A személyi és
jövedelmi helyzetére vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni. Tájékoztatom, a
nyilatkozat megtagadásával az eljárás lefolytatását nem akadályozza, abban az esetben a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt a hatóság.
Felhívom szíves a figyelmét, hogy a tárgyi ügyben nem köteles, de jogosult – az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(továbbiakban: Eüsz.tv) 8.§ (1) az bekezdése és 9.§ (3) bekezdése értelmében – elektronikus
úton (hivatali kapun keresztül) eljárni.
A fentiekről az Eüsz.tv. 26.§. (2) bekezdésére tekintettel adtam tájékoztatást.
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal elektronikus címe: UJBUDA
202117330, az e-papírban kiválasztandó CÍMZETT mezőben a – BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA szöveg kiválasztása szükséges.

Az eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem:
Az eljárás megindításának napja: 2020. május 21.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: Teljes eljárásban 60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
-

az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, és

-

ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye- az ügyfél mulasztásának
vagy késedelmének időtartama.

Tájékoztatom, hogy ügyfélfogadási időben, személyesen, illetve képviselője útján az eljárás
bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során
keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot; kivonatot készíthet vagy —
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében illeték lerovása mellett —
másolatot kérhet. A másolat illetéke oldalanként 100,- Ft. A másolatot és a kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti.
Nem lehet betekinteni:
-

a döntés tervezetébe,

-

az olyan iratba, vagy az irat olyan részébe, amelyből következtetés vonható le
valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének
törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem
értve a minősített adatot - megismerésének hiánya megakadályozná az
iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Ha a hatóság az eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a
fővárosi és megyei kormányhivatal az eljárás lefolytatására utasítja. Ha a felügyeleti szerv az
intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárás lefolytatására a közigazgatási bíróság
kötelezi a hatóságot.
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS
Hivatalból hatóságomnál közigazgatási szabályszegési eljárás indult .... ellen Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.29.)
önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés c) pontjának megszegése miatt, mert
2020.04.29. napján 11:14 órakor a XI. kerület, Budapest, Hadak útja 6. szám előtt az ....
forgalmi rendszámú gépjármű vezetője szabálytalanul zöldterületen parkolt. A
cselekményről fényképfelvétel készült.
A 2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet szerint:
„7. Zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata
7.§ (1) Aki
a) járművel, kerékpárral a zöldfelületek nem erre a célra kijelölt útjain közlekedik,
b) a közutak elválasztó sávjában és annak peremén telepített zöldfelületen árusít, kéreget,
c) zöldfelületre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll,
természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”
A hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől
számított nyolc napon belül értesíteni kell.
Erre figyelemmel értesítettem ....-t az eljárás megindításáról.
Végzésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) 50.§ (6) bekezdésén, 104.§ (2) és (4) bekezdésén, valamint a 80.§ (1) bekezdésén, 81.§
(1) bekezdésén alapul.
Az iratokba való betekintésről az Ákr. 33.§ (1), (4), valamint a 34.§ (1), valamint (2)
bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
Az ügyintézési határidőt az Ákr. 104.§ (3) a) pontja, valamint az 50.§ (6) bekezdése alapján
határoztam meg.
A hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról az Ákr.15.§
rendelkezik.

Az illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének IV/1. pontja szerint
állapítottam meg.
Az önálló fellebbezést az Ákr. 112.§ alapján zártam ki.
A hatáskör a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, valamint a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel az 51/2020. (IV.3.) XI.
ÖK Polgármesteri határozatomon alapul.
Az illetékességet az Ákr. 16.§ (1) c) pontja alapján állapítottam meg.
Budapest, 2020. május 21.
dr. László Imre
polgármester
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