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TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTVA: 2020. július 2.

Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének
         /2020. (        .       .) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés szabályairól, és ezek megsértésének következményeiről

Tervezet, az indoklás a tervezet lábjegyzetében szerkesztve

Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésnek d) pontjában  „Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg:
d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;” kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
a) rendeletet alkot;”, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) „8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.
(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg:
a)-c) * 
d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;”
Az önkormányzat ezen felhatalmazások alapján alkotja meg rendeletét.
 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Eljárási szabályok

1.§ (1) E rendeletben szabályozott eljárásnak csak akkor van helye, ha másik, vagy súlyosabb jogkövetkezmények az adott magatartással szemben nem alkalmazhatók. Senki nem büntethető ugyanazon magatartás miatt többszörösen alapelvből következik ez.  Nem alkalmazható e rendelet, nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha:
a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg,
b) törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírságPl: hulladékgazdálkodási bírság, zajvédelmi bírság, stb. Terveztük, hogy a felsőörsi Malom-völgy helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 20/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet kezelési tervében meghatározott tényállásokat szerepeltetjük a rendeletben, azonban ezt el kellett vetni, mert a tényállásokra a természetvédelmi bírság kiszabására van lehetőség a jegyzői hatáskörben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 37.§ (1) –(4) bekezdései, 38.§ (1) és (3) bekezdései, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80.§-a alapján. Tervezetük, hogy az üzletek nyitvatartási idejének be nem tartását, mint tényállást szerepeltetjük a rendeletben, de el kellett vetni, tekintettel arra, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27.§-a már meghatározza az ezzel kapcsolatos szankciókat (bár bírságot, mint jogkövetkezményt nem helyez kilátásba ezzel kapcsolatosan). kiszabását rendeli el.
2.§ (1) A Mötv. 41.§ (4) bekezdése alapján: „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.” A rendelet a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza. A másodfokú hatóság a jegyző döntésével szemben a Képviselő-testület. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén a közigazgatási hatósági eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2) Az eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

3.§ (1) A közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől
számított 6 hónapon belül indítható meg.

(2) indokolt meghatározni egy olyan jogvesztő határidőt, mely elteltével az egyébként jogellenes cselekedet már ne legyen szankcionálható, tekintettel arra, hogy az idő múlásával a tiltott magatartás helyi közösségre gyakorolt negatív hatása is mérséklődik (megszűnik) továbbá annak szankcionálása sem vezethet már olyan mértékben eredményre. Az (1) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.

4.§ (1) a bírság kiszabásánál figyelembe veendő szempontokat, a figyelmeztetésre vonatkozó szabályokat a 3.§ (2) bekezdésében hivatkozott törvény tartalmazza, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként
a) természetes személy esetében kétszázezer forintig terjedő,
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(4)   A közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni Felsőörs Község Önkormányzata 11748083-15428952 számú költségvetési elszámolási számlájára.


2. Önkormányzat címerének használatára vonatkozó szabályok megsértése Az önkormányzat helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló 16/1998. (VIII.04.) rendelete a helyi címer és zászló használatát feltételekhez/engedélyhez köti.

5.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az önkormányzat címerét és zászlaját a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott engedély nélkül használja. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az önkormányzat címerét méltatlan, ízléstelen, a közfelfogás szerinti jó erkölcsbe ütköző tárgyakon, kiadványokon, politikai röplapokon használja.


3. Közterület használat rendjére vonatkozó szabályok megszegése Az önkormányzat közterületek használatáról szóló 17/2013. (VII.03.) rendelete határozza meg azt, hogy milyen célra lehet polgármesteri engedéllyel a közterületeket használni. E rendelet tartalmazza továbbá a közterületek és zöldfelületek rendjét sértő magatartásokat is. A rendeletben meghatározottakhoz képest e rendelet két új tényállást vezet be: a sportegyesület kezelésében lévő sportpályák /e) pont/, és az iskolaudvaron lévő sportpálya /f) pont/ meghatározott időponton kívüli használatára, tekintettel azoknak a lakóközösségre gyakorolt a jelezett időszakban nem elvárható módon tűrni köteles zavaró hatására.

6.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
	a közterületet engedélyhez kötött tevékenységre engedély nélkül használja, 
	a közterületet a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szerint nem engedélyezett, nem engedélyezhető tevékenységre használja,
	az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés kivételével tehergépjárművével vagy vontatmányaival (3,5 tonna összsúly felett) a község közterületén, parkolójában  az önkormányzat közterületek használatáról szóló rendeletben meghatározott időtartamon túl parkol, várakozik, A közterületek használatáról szóló 17/2013. (VII.03.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint: „E rendelet alkalmazásában várakozásnak minősül a járművel a be- és kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges időn, illetőleg,- ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percen túl történő egy helyben tartózkodás.”



	
	a község közterületein, parkolókban üzemképtelen gépkocsit tárol,
	a játszóteret, sportegyesület kezelésében lévő sportpályát április 1. – október 15. között reggel 7.00 óra- este 21.00 óra közötti időn kívül, vagy október 16. - március 31. között reggel 7.00 óra – este 19.00 óra közötti időn kívül használja,
	az iskolaudvaron lévő sportpályát reggel 7.00. óra- este 19.00 óra közötti időn kívül, használja,

közterületen a berendezési tárgyakat (székek, padok) helyükről elmozdítja, zöldterületen a közlekedő utakon a forgalmat akadályozza, a berendezéseket és a növényzetet rongálja,
közterületen a virágot vagy más növények leszedi, csonkítja, kivágja,
a közterületen elhelyezett tárgyakat, fákat hirdetésre használja,
	a belterületi zöldterület fenntartója által kialakított, vagy e célra kijelölt tűzrakó hely kivételével tüzet rak zöldterületen,
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő, az (1) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt magatartás esetén a felelősség a gépjármű üzemben tartóját terheli.
(3) A (2) bekezdés szerinti üzembentartó mentesül felelősség alól, ha
a) a gépjármű jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a jogelleneséggel összefüggésben hatósági eljárást kezdeményezett, vagy
b) a gépjárművet más természetes vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokirattal alátámasztja.

7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
	hirdetményt közterületen nem hirdető berendezésen helyez el,
	önkormányzati tulajdonú hirdető berendezésen felülragasztja a hirdetményt addig, amíg az hatályban van,
	 ugyanazon önkormányzati tulajdonú hirdető berendezésen ugyanolyan hirdetményből több hirdetményt helyez el,
	önkormányzati tulajdonú hirdető berendezésen hirdetményt helyezett el és azt annak lejártát követő 5 napon belül nem távolítja el,
	 önkormányzati tulajdonú hirdető berendezésen hirdetményt nem vízoldékony ragasztóval vagy más mechanikai úton könnyen eltávolítható módon (pl. rajzszeg) helyez el.



4. Eb sétáltatásával kapcsolatos magatartás

8.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki belterületi közterületen ebet póráz nélkül maga mellett vezet, sétáltat. Ez olyan új tényállás, mely magasabb szintű jogszabályokban nincs előírva. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 193.§ (1) és (2) bekezdése szerint: „(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát    
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.”


5. Az ingatlanok és közterületek tisztántartását sértő magatartások a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendeletben és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2015. (VI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott olyan előírások szerepnek itt, melyre hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási bírságolás szabályai nem alkalmazhatók.
A c-e) pontokban szabályozottak olyan új tényállások, melyek magasabb szintű jogszabályokban nincsenek előírva

9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
	az ingatlana mentén lévő járdaszakasz melletti útároknak és vízátfolyónak hótól, jégtől, hordaléktól és a lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztításáról nem gondoskodik,
	belterületi ingatlana mentén lévő kiépített járdaszakasz hótól vagy jégtől való megtisztításáról nem gondoskodik,
	az ingatlana mentén az úttestig terjedő zöldfelület, burkolatlan árok kaszálásáról nem gondoskodik,

az ingatlana mentén a kiépített járdára, vagy az úttestre vagy a kiépített járda vagy úttest fölé ingatlanáról benyúló ágak, bokrok nyeséséről és eltávolításáról nem gondoskodik,
e) a beépítésre szánt területen, belterületen lévő ingatlanának be nem épített zöldfelületén a fű, gyep kaszálásáról, nyírásáról nem gondoskodik évente legalább kétszer: június 15-ig, és szeptember 15-ig,
f) üzlethelyiséget, a vendéglátó-ipari egységet vagy más elárusító helyet üzemeltet és az üzlethelyiség, vendéglátó-ipari egység és más elárusítóhely előtti járdaszakaszt a hulladéktól nem tartja tisztán,
g) dugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas tűz- és robbanásveszélyes, vagy mérgező anyagot (pl. olajat, festéket, egyéb vegyszert) árokba, közcsatornába, csapadékvíz-csatorna víznyelő aknájába juttat.
h) a közterület felszerelési, berendezési tárgyát beszennyezi, rongálja, 
i) közterületen szállítási napon kívül - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott – műanyag zsáknak minősülő gyűjtőedényt kihelyez, tárol,
j) nem az ingatlana előtti közterületre - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott – gyűjtőedényt kihelyez, tárol,
k) közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlana 
ka) közműpótló létesítményébe mérgező,- tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevezet, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyez, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát,
kb) közműpótló létesítményéből a szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel, nem  - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott - a közszolgáltatóval végezteti el.

10.§  A 10.§ a-e) pontok esetében a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli, amennyiben az ingatlant nem annak tulajdonosa birtokolja (használja), akkor a birtokost (használót) terheli. tekintettel arra, hogy ezen tényállások esetében az ingatlan használója és tulajdonosa elválhat egymástól, indokolt meghatározni, hogy kit terhel elsődlegesen a kötelezettség


6. Ravatalozó használatának rendjét sértő magatartások a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályairól szóló 10/2015. (IV. 15. ) önkormányzati rendeletben szerepelnek ezen előírások

11.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a ravatalozót, technikai berendezéseit, és növényzetét rongálja, 
b) kutyát, (kivéve a vakvezető kutyát) a ravatalozó területére bevisz,
c) a ravatalozóban reklámot, hirdetést elhelyez.
7. Házszámozás rendjét sértő magatartás A Mötv 14./A.§ (5) bekezdése előírja: „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” A közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről szóló 20/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy a házszámot hogyan kell feltüntetni az épületen. Jogszabály azonban nem állapít meg ennek elmulasztása esetére jogkövetkezményt. 

12.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a lakó – vagy tartózkodási helyként használt ingatlanára a házszám táblát a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint nem helyezi el.


8. Gépek, berendezések kültéri felhasználásának rendjét sértő magatartások az egyes gépek, berendezések környezetbe történő zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 20/2011. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szereplő előírás
13.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a település belterületén - az egyes gépek, berendezések környezetbe történő zajkibocsátásának korlátozásáról szóló önkormányzati rendeletben szereplő kivételekkel -   22.00 – 06.00 óra közötti időben, vagy vasárnap és ünnepnap 00.00 – 08.00 és 14.00 – 24.00 óra közötti időben kültéri berendezést, szabadidős zaj- vagy rezgésforrást szabadban használ.

9. Növények ültetésére vonatkozó magatartási szabályok megsértése

14.§ (1) a legkisebb ültetési, telepítési távolságokról szóló 16/2004. (07.05.) önkormányzati rendeletben szereplő előírás A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki belterületi, zártkerti területen lévő ingatlanára a szomszédos ingatlan határától 
a)  szőlőt, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokrot (élő sövényt) 0,50 méternél kisebb távolságra ültet, telepít,
b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fát 1,00 méternél kisebb távolságra ültet, telepít,
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fát, valamint gyümölcs- és egyéb bokrot
(élő sövényt) a cseresznyefa, diófa és gesztenyefa kivételével 2,00 méternél kisebb távolságra ültet, telepít,
d) cseresznye-, dió- vagy gesztenyefát 4,00 méternél kisebb távolságra telepít.
(2) Ez olyan új tényállás, mely magasabb szintű jogszabályokban nincs előírva. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján belterületen a közút határától (tehát magánterületen) számított 2 méteres távolságon belül fa ültetéséhez, kivágásához közútkezelői hozzájárulás szükséges. Azonban a  az úttest és a kerítés közötti területre való ültetés mindezidáig nem szabályozott, pedig a tapasztalat az, hogy az ingatlantulajdonosok élnek ezzel a lehetőséggel. Emiatt indokolt ezen ültetéseket közterület-használati engedélyezéshez kötni, azzal, hogy ahhoz gondozási kötelezettség is társuljon. Emiatt az önkormányzat közterületek használatáról szóló rendeletének módosítása is szükséges (lsd a 17.§-t). A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki közterületre az önkormányzat engedélye nélkül fát, bokrot egyéb fás szárú növényt ültet, telepít.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt eljárás 4.§ (1) bekezdésétől eltérően a jogellenes ültetéstől, telepítéstől számított 1 éven belül indítható meg.
(4) az önkormányzati rendeletben meghatározott egy éves időtartamhoz érdemes igazítani az eljárás megindíthatóságának az időtartamát  A (3) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
(5) ez olyan új tényállás, mely magasabb szintű jogszabályokban nincs előírva A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közterületre általa telepített, ültetett fát, bokrot, fás szárú növényt nem gondozza: 
a) az úttestre vagy az úttest fölé benyúló ágak nyeséséről és eltávolításáról nem gondoskodik, vagy
b) a lehullott avar összegyűjtéséről és eltávolításáról nem gondoskodik. 


10. Záró rendelkezések

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) 2021. január 1-jén hatályát veszti az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatályba lépése előtt a rendelet tartalmáról a lakosságot a helyi újságban vagy szórólapon tájékoztatni kell.
(4) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.



	Szabó Balázs	   …..…………………….
	polgármester	    jegyző 



Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július „     „

…………………….. 
jegyző megbízásából:


dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető


HATÁSVISGÁLAT

		
A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzati rendeletekben korábban előírt, illetve e rendelettel előírni tervezett kötelezettségek nem teljesítésének szankcionálási lehetősége előmozdítja a békés egymás mellett élést azáltal, hogy a kötelezettséget mulasztókkal szemben a hatóság hatékonyan fel tud lépni, 

költségvetési hatása: a közigazgatási bírságból befolyó bevétel az önkormányzat bevételét gyarapítja,  
	környezeti, egészségi következményei: nincs 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a kirendeltség hatósági feladatot ellátó köztisztviselőinek munkaterhe megnő. Tekintettel arra, hogy a kirendeltség hétvégén, és munka idő után nem tart készenléti ügyeletet,  továbbá tekintettel arra, hogy az önkormányzat közterület felügyeletet a rendeletben meghatározottak ellenőrzésére nem tart fenn, a kirendeltség létszámkapacitása pedig korlátozott, ezért a kirendeltség munkaideje alatt a hivatalbóli eljárás lehetőségei is korlátozottak:  a rendelet alapján történő eljárások feltételezhetően tehát jellemzően bejelentésre fognak megindulni. Emiatt a lakosságot tájékoztatni kell arról, hogy a bejelentést nem telefonon, és e-mailben, hanem a hatósági eljárás szabályai szerint írásban, lehetőség szerint a bizonyítékok csatolásával lehet és érdemes megindítani.
	egyéb hatása:	nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása az önkormányzat számára lehetőség a felhatalmazó jogszabályok alapján.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet vitassa meg és első olvasatban fogadja el, melyet követően a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a rendelettervezet társadalmi egyeztetésére sor kerüljön, melynek eredményéről a Képviselő-testület tájékoztatni fogom. A képviselő-testület előre láthatólag az első olvasatú tárgyalást követő első rendes Képviselő-testületi ülésén alkothatja meg rendeletét.

Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető 
A végleges döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést első olvasatban tárgyalta: Településgazdasági és Humán bizottság
A rendelettervezetet a Képviselő-testület 54/2020. (06.29.) sz. kp. határozattal első olvasatban elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

Felsőörs, 2020.július 2.


						   	                Szabó Balázs 
								    polgármester

