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HATÁROZAT
Bálint András (6932 Magyarcsanád, József Attila u. 20.) ügyfelet a 2015. augusztus 01-én lefolytatott tűzvédelmi helyszíni ellenőrzés (35610/3036-10/2015.ált. számú jegyzőkönyv) kapcsán az
alábbiak betartására
k ö t e l e z e m :
Magyarcsanád község belterületén az ingatlan használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetési tilalmának betartására.
Határidő: jelen határozatom kézhezvételét követően haladéktalanul
Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye,
melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint), jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén ismételten kiszabható.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó,
5.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően
az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini körút
16-18.) dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző
eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést
hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.
INDOKOLÁS
A Csongrád MKI Szegedi KvK Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szerparancsnoka (6900
Makó, Vorhand Rabbi tér 1.) 2015. augusztus 01-én belterületi égetés kapcsán helyszíni ellenőrzést
folytatott le a 6932 Magyarcsanád, Fő u. 36. számú címen található ingatlanon. Az ellenőrzésen
részt vettek Bálint András (6932 Magyarcsanád, József Attila u. 20.) és Fátyol Szandra Aranka
(6900 Makó, Ószegedi út 6/B.) ügyfelek.
Az ellenőrzés során az alábbi szabálytalanságok kerültek megállapításra:
Bálint András ügyfél Magyarcsanád község belterületén ingatlan használata során keletkezett hulladékok szabadtéri égetését végezte.
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A feltárt szabálytalanság nagy mértékben veszélyeztetik a fenti címen található ingatlant és az ott
tartózkodók biztonságát így a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően Bálint András (6932
Magyarcsanád, József Attila u. 20.) ügyfelet Magyarcsanád község belterületén az ingatlan használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetési tilalmának betartására köteleztem.
Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján az első eljárási cselekmény elvégzésétől számított nyolc napon belül az ügyfél postai úton kiértesítésre került.
Az eljárási bírság kiszabására és mértékére vonatkozó szabályokat a Ket. 61. §, 134. § d) pontja,
valamint a 135. §-a határozza meg.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és
viseléséről nem rendelkeztem.
Határozatom a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án alapul. Hatáskörömet a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
A Ket. 98. § (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek van helye, melyet a Ket. 102. § (1) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amelyik a megtámadott döntést hozta. A Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést a döntés
közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a Korm. rendelet
2. § (1) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.) jogosult. A fellebbezési eljárásra a Ket. 102-105. §-a az irányadó. A fellebbezési
illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése, megfizetésének
módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.
Szeged, 2015. augusztus 08.
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