Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesterének
19/2020. (XII.04.) sz. Önkormányzati rendelete
a 17/2013 (IX. 18.) számú közösségi együttélés alapvető szabályiról, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeinek módosításáról
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzetben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény a 8. § (2) bekezdésében, 142/B. §-ában, a 142/C. §-ában, a 143. § (4)
bekezdés d) pontjában és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
134. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Újhartyán Város Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 3.§ -nak helyébe az alábbi lép:
3.§ Igazgatási bírság kiszabása helyett felszólítás alkalmazható, amennyiben a magatartás az
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a közösségi együttélési alapvető
szabályai elmulasztásának elkövetőjétől ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.
2.§
A rendelet 5. § (2) bekezdés 3. pontjába az alábbi szöveg lép:
3. közterületen lévő növényzetet (fák,cserjék,virágok,gyep) és zöldterület egyéb elemeit,
tartozékait, felszerelési tárgyait szedi, gondatlanul megrongálja, engedély nélkül begyűjti,
károsítja vagy pusztítja.
3.§
A rendelet 15.§. (1) –(2) bekezdést hatályon kívül helyezi a 2020. évi LI. törvény 7. § (2)
bekezdése alapján
4.§
A rendelet 20. § (2) bekezdés helyébe az alábbi lép:
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának elkövetőjével szembeni
eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
5.§.
A rendelet 20. § (5) bekezdés helyébe az alábbi lép:
(5) A jelen rendeletben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6.§
(1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Újhartyán, 2020. december 4.

Göndörné Frajka Gabriella

Schulcz József

jegyző

polgármester

Záradék:
Jelen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Újhartyán, 2020. december 4.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

