Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
32/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva –
figyelemmel a Képviselő-testület részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában biztosított felhatalmazásra, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörre – , a következőket rendeli el.
1. §
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási
szankcióként a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottak szerint
a) figyelmeztetés,
b) közigazgatási óvadék, vagy
c) közigazgatási bírság
alkalmazható.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartásokért kiszabható közigazgatási
bírság legmagasabb mértékét valamint a helyszíni bírság alkalmazhatóságának eseteit és kiszabható
legmagasabb mértékét a 3. alcím állapítja meg.”
2. §
Az R. 10. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdésben meghatározott, a zöldrendelet 4. § g) pontja szerinti magatartásért a gépjármű
üzemben tartója, illetve a gépjárművet használatra átvevő személy felel. Az üzemben tartó mentesül az
e rendelet alapján alkalmazott közigazgatási szankció alól, ha a gépjármű – a szabályszegés időpontját
megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben –
a szankciót kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság
eljárását. Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy
vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy eredeti teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében,
amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt
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– menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, a szankciót a használatba vevő személlyel szemben kell
kiszabni.”
3. §
(1) Az R. 5. § (2) bekezdésében az „A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása
során – a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól szóló törvényben
foglaltakon túl – mérlegelni kell:” szövegrész helyébe a „Közigazgatási bírság kiszabása esetén, a
bírság összegéről való döntés során – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározottakon túl – mérlegelni kell:” szöveg lép.
(2) Az R. 6. § (1) bekezdésében a „bírság” szövegrész helyébe a „szankció” szöveg lép.
(3) Az R. 7. § (1) bekezdésében
a) az „A 2. § a)-b) pontjában meghatározott bírság” szövegrész helyébe a „Közigazgatási
óvadék vagy közigazgatási bírság” szöveg;
b) a „ha annak megfizetését a fiatalkorú vállalja” szövegrész helyébe a „ha saját jövedelemmel
rendelkezik, vagy annak megfizetését önként vállalja” szöveg
lép.
(4) Az R. 8. § (2) bekezdésében az „ötvenezer forint” szövegrész helyébe a „természetes személyek
esetén százezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetén
ötszázezer forint” szöveg lép.
(5) Az R. 9. §
a) (2) bekezdésében az „a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.
törvényben foglalt legmagasabb összeget nem haladhatja meg” szövegrész helyébe az „a
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben az önkormányzati rendelet
alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határát nem haladhatja meg” szöveg;
b) (3) bekezdésében a „mely a (2) bekezdés alapján meghatározott összeg fele, de legfeljebb
ötvenezer forint” szövegrész helyébe a „mely a (2) bekezdés alapján meghatározott összeg
negyede, azzal, hogy a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben az
önkormányzati rendelet alapján megállapítható helyszíni bírság felső határát nem haladhatja
meg” szöveg
lép.
(6) Az R. 10. § (1) bekezdésében az „ÖKT rendelet” szövegrész helyébe az „önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: zöldrendelet)” szöveg lép.
(7) Az R. 10. § (2) bekezdésében a „százezer”” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg lép.
(8) Az R. 11. §
a) (2) bekezdésében az „ötvenezer” szövegrész helyébe „százezer” szöveg,
b) (3) bekezdésében a „harmincezer” szövegrész helyébe a „huszonötezer” szöveg
lép.
(9) Az R. 13. § (2) bekezdésében a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg lép.
(10) Az R. 14. §
a) (2) bekezdésében az „ötvenezer” szövegrész helyébe „százezer” szöveg,
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lép.

b) (3) bekezdésében a „harmincezer” szövegrész helyébe a „huszonötezer” szöveg

(11) Az R. 15. § (2) bekezdésében a „százötvenezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg lép.
(12) Az R. 16.§ (2) bekezdésében az „ötvenezer forint” szövegrész helyébe a „természetes személyek
esetén százezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetén
ötszázezer forint” szöveg lép.
4. §
Hatályát veszti az R. 5. §
a) (1) bekezdésében az „ – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – ”szövegrész;
b) (3) bekezdése.
5. §
E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
Budaörs, 2020. december 16.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 32/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2020. december 16. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Bocsi István jegyző megbízásából:
Erdős Károlyné
irodavezető
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