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Aszar Kuck6

6voda

rendkiviili sztinet elrendel6se

IIATARO ZAT
Az Aszhri Kuck6 6voda (2881 Aszir, Gy6ri utca l.)

int6zm6nyben az 6vodai ell6trls tekintet6ben

2020. mircius 23. (h6tf6) napj6t6l hatirozatlanid6re

rendkiviili sziinetet rendelek el.
Jelen hataro zatom azonnali v6grehaj t6s6t elrendelem.

Elrendelem tovhbb|ddnt6sem kdzhirrl t6tel ritj6n t6rt6n6 kdzzetdtelft, amelynek sor6n hatinozatom
a telepiil6s honlapjrln, tov6bb6 az eintettintlzmeny 6s az dnkorminyzat valamennyi hirdet6t6bl6jdn
kdzze kell tenni.
Jelen d<jnt6semrdl eleklronikus riton tilj5koztatom az emberi er6forrSsok miniszter6t.

K6rem az Aszdri Kuck6 6voda intezmenyvezet6jfit, hogy ddnt6semr6l az int6zm1n5rt l6togat6
gyermekek t<irv6nyes k6pvisel6it, valamint az int6zndny munkatiirsait k6sleked6s n6lkiil
t6j6koztassa.

Az iigyben e1j6r5si kolts6g nem mertilt fel.

a dcint6ssel szernben kozigazgatdsi per
kezdem6nyezheto. Akiizigazgat6si per elbirillilsdra a Gy6ri Tcirv6nysz6k (9021 Gy6r, Szent Istviin
6.) illet6kes. A keresetlevelet jogszabirlys6rt6sre hivatkozdssal az els6fokri kozigazgatdsi
hat{rozatothoz6 szewn6l a feliilvizsgSlni k6rt hatrlrozatkdzl6set6l sz6mitott harminc napon beliil
kell benyujtani vagy aj6nlott ktildem6nyk6nt postiira adni. A jogorvoslati eljar6s tirgy6n6l fogva
illet6kmentes.
Jelen ddnt6sem ellen fellebbez6snek helye nincs,

ft

INDOKOLAS
Magyarorszhg Alaptdrv6ny6nek 53. cikke (1) 6s (2) bekezd6se 6rtelm6ben a Korminy az 61et- 6s
vagyonbiztons6got vesz1Iyertet6 elemi csap6s vagy ipari szerencs6tlens6g eset6n, valamint ezek
kovetkezm6nyeinek az elhirrthsa 6rdek6ben veszdlyhelyzetet hirdet ki, 6s sarkalatos t6rv6nyben
meghatfuozott rendkivtili int6zked6seket vezethet be. A Kormany a vesz6lyhelyzetben.rendeletet
alkothat, amellyel - sarkalatos t6rv6nyben meghatarozoltak szerint - egyes tcirvdnyek alkalmazfusht
felftiggesztheti, torv6nyi rendelkez6sekt6l elt6rhet, valamint egy6b rendkiviili int6zked6seket hozhat.

A Kormriny 4012020. (III.11.) Korm.

rendelet6vel az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszllyezteto
t6meges megbeteged6st okoz6 humrinjrirv6ny k6vetkezm6nyeinek elhirttdsa, a magyar
61lampolg6rok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorszilg eg6sz tertilet6re
v esz5lyhelyzetet hirdetett

ki.

Az 6let- 6s vagyonbiilons6got

veszllyezlietl t<imeges megbetegeddst okoz6 humrlnjrlrvany

megel6z6se, illetve kdvetkezm6nyeinek elhrirftsa, amagyar 6llampolgarok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek
meg6v6sa 6rdek6ben elrendelt vesz6lyhelyzet sor6n teend6 int6zked6sekr6l sz6l6 4512020. (III.14.)
Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Korm. rendelet) 2.$-a alapjan,,(...) ar dvoda elhelyezkeddse
szerinti telepilldsi 1nkormdnyzat polgdrmestere (...) az fvodai elldtdst vdgzd intdzmdnyek esetdben
rendkfvilli szilnetet rendelhet el. A polgdrmester a sziinet elrendeldsdr6l soron kiviil tdjdkoztatja az
emb er i er Sforr ds o k mini s zter dt. "

A

katasztr6fav6delemrdl 6s a hozzh kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIU. t<irv6ny (a tovdbbiakban: Kat.) 47. $ (2) bekezd6se alapjiln vesz5lyhelyzetben a
polg6rmester 6s a jegyz6 hat6skrirebe tartozo iilanigazgat6si feladatot rendelet is meg6llapfthat.

A Kat.

19. $ (1) bekezd6se alapjan a polg6rmester

(...) a kataszt6favedelmi

feladatoknak e
jogk6rben
jar el.
t6rv6nyben megltathrozottirfunyithsa 6s v6grehajtilsa sor6n illlanigazgat6si

Tekintettel a Kormriny 61tal kihirdetett veszdlyhelyzetre, az elet 6s vagyonbiztons6got veszllyertet1
tdmeges megbeteged6st okoz6 humanj6rv6ny megel6z6se, illetve kdvetkezm6nyeinek elhlrithsa, a
telepiil6s lakoss6ga eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdek6ben a rendelkez6 r6szben foglaltak
szerint az Aszin kdzsdgben mrik6d6 6vodai ellSt6st vegz6 intezmeny tekintet6ben a rendelkez6
r6szben foglaltak szerint d<int<ittem.

Az Lltalinoskdzigazgat6si rendtartSsr6l sz6l6 2016.6v CL. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Akr.) 34. $ (b)
pontja alapjin a hat6s6g a dont6st azonrnl v6grehajthat6nak nyilvdnitja, ha netnzetbiztons6gi,
honv6delmi vagy kdzbiztons6gi 6rdekb6l, illetve a kdz6rdek v6delme miatt sztiks6ges.

Az I'kr'.89. $ (3) bekezd6s c) pontja alapjin

a hat6s6g k6zhin6teszi azt a v6glegess6 v6lt vagy
azownl v6grehajthat6v6 nyilv6nitott dont6st, amelyet a kozbiztons6g fenntartdsa 6rdek6ben vagy
fontos k<izrendv6delmi, kornyezet- vagy term6szetv6delmi okb6l hozott.

Az tigyben

hat6sk<ir<im 6s illet6kess6gern a

Korm. rendelet 2. $-6n 6s a Kat. 15. $ (1) bekezd6s6n

alapul.

A jogorvoslattal kapcsolatban a Kat. 19. $ (1) bekezd6se rigy rendelkezik, hogy a polgdrmester
els6fokri ilIlanigazgatilsi hat6shgi eljirdsban hozott hatirozata ellen fellebbez6snek van helye.
Ugyanakkor a Korm. rendelet a m6sodfolni hat6s6gon nem hatiiroztameg.
23412011. (K.10.) Korm. rendelet 83/A. $ (1) bekezddse alapjin a
polgrirmester d<int6sei eset6n a mfsodfokti hat6s6gi jogkdrt a helyi v6delmi bizottsig elndke
gyakorolja, azonban ez a rendelkez6s kizfu6lag a katasztr6fav6delmi c6hi szem6lyes polgr{ri
v6delmi k6telezetts6g teljesit6s6vel kapcsolatos fellebbez6si eljar6sokra alkalmazhat6.

A Kat. v6grehajt6sir6l sz6l6

A

MagyarorszSg hely dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny l42lA. $ (2)
bekezd6se 6rtelm6ben a k6pvisel6-testtilet a polg6rmester dont6se eset6n a m6sodfohi hat6sk6rt
kizhr6lag iltnthinott hatSsk6rben hozott onkormanyzati hat6s6gi iigyben gyakorolja, tov6bb6 aKat.
46. $ (4) bekezd6se alapjan vesz6lyhelyzetben a teleptil6si dnkormanyzat k6pvisel6-testiiletnek
hat6skor6t a polg6rmester (...) gyakorolja, ezilltal a k6pvisel6-testiilet nern rendelkezik sem
els6fokri, sem m6sodfokri hataskrinel.

lz

Ark.116. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben fellebbez6snek van helye, ha ahathrozatot a- kepviseltestiilet kiv6tel6vel - helyi onkormanyzat szerve hozta, ugyanakkor a (4) bekezd6s d) pontja
6rtelm6ben ett6l elt6nien nincs helye fellebbezdsnek, amennyiben nincs kijeldlt m6sodfokir hat6s6g.

Az Akr.112.
valamint

$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a hat6s6g hatirozata ellen 6n6ll6 jogorvoslatnak van helye,

a ll4. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben az ngyfll (...) a v6glegess6 v6lt ddnt6s ellen

kilzigazgat6si pert indithat.
A jogorvoslat illet6kmentessdg6t az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi
1 0. pontja alapozza meg.

Aszfr. 2020. marcius 20.
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XC[I. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s

