
5/ĺ
Budapest Józsefvá ľosi Onko rmányzat

Képviselő-testület e számár a
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A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2011. november 3. .. sz. napirend

Táľgy: Javas|at a közteľületeko ingatlanok ľendjéľől és a kőztisztaságľó|
sző|ő 6212007. (xI. 13.) számrĺ ľendeletének módosításáľól szóló
56 /201'1. fx. 1 0.) tin koľm á nvzati ľen delet módosításáľa

A napirendet nłĺíItlzźtrt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeťu/glngyített
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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottsá g v é|eméĺy ezí

Hatfu ozati j av as|at a bizottsźlg szźlmźlr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
mestźLrwa|ását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Előzmények:

A Képviselő-testület a 20| 1. októbeľ 6-i ülésén a közterĹiletek, ingatlanok rendjéről és a
końisnaságról szóló 6212007. (XI.13.) önkoľmányzati renďeIet módosításával nem dohányzó
közterĹileteket j elölt ki.

2012. januat 1. napjától nem dohrányzőkonerulet a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téľen,
aKá|vfuia téren, aMátyás téren, a Teleki LászIő téren, a II. Jiĺnos Pálpápa téren és a Rezső
térentalá|ható parkok, illetve az ezeket hatáľoló jáľdĺĺk tęriilete.
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A rendelet kihiľdetését követően lakossági javaslat érkezett, hogy s Szöľény utcĺĺn is tiltsuk
meg a kĺĺĺeľtileti đohényzást, meľt a Hungaľia köruton létesiilt kodahźz dolgozói ebbe az
utcába j árnak ki dohanyozni.

Hasonló jelzés érkezett a Népszínhźn utca, Nagyfuvaľos utca és II. János PáI pápa tér
keresńezőđésében talá|hatő nagy foľgalmú csomóponttal és a Losonci térrel kapcsolatban. A
Népszínhráz utcai helyszín egyetlen térként vagy utcaként nem definiálhatő, ezértjavaslom a
teręt hatáľoló 4 épülettel (Népszínhźnutcazĺ.,30.,31., 33.) hatĺĺĺos közterületeket kijelölni.

Véleményem szerint a Szörény, a Népszínhźn utcai, a Losonci téri lakosok kéľésę - más
hasonló elhelyezkedésű utcákkal egłetemben - méltányolható, a teľületek nem dohiányzó
közterĹiletté történő kijelölése _ megfelelő e||enotzés és szankció mellett _ hozzéljérulhat a
probléma megoldásĺíhoz.

Tájékozatom a Képviselő-testületet, hogy ha a j<ĺvőben más hasonló jellegtĺ lakossági igény
érkezik, akkor megfelelő méľlegelés és előkészítés után javaslattal fogok élni további nem
dohźnyző közteriiletek kij elölésére.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervęzęti és MfüödésiSzabá|yzatárő| sző|ő I9l2009. (V.16.)
önkormanyzati rende|et 4. $ (a) a) pontja alapjźn a rendeletalkotás a Képviselő.testület
hatáskĺire.

A fent lęírtakat f,rgyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 20II. oktőber 24.

polgármester

a jegyzot helyettesítő a|jegyzo

2011 Ol(T 2 5



Bud ap est Főváľos VIII. keriilet Józs efváľos ĺ onko rmányzat Képviselő-testületének

.120Í1. (....) iinkormányzati ľenđelete

a kłizteľületet ingatlanok ľendjéről és a ktiztisztaságrő|szőILő 6212007. (xI.13.)
tinkoľmányzati rendelet mĺídosításáľól szőlő 5612011. (x.10.) tinkoľmányzati rendelet

módosítása

A Budapest Fővaros VIII' keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
Alkotmány 44lA. $ (2) bekezdésben meghatarozott feladatkörében e|járva, a helyi
ĺinkormĺínyzatol<rőI szőIő 1990. évi LXV törvény 16. $ (1) bekezdésében' a nem dohĺányzók
védelméről és a dohanýermékek fogyasztástnak, forga|mazásanak egyes szabá|yairől szóló
1999. évi XLII. törvény 2/A. $-ban kapott felhatalmazźs a|apjźn' a következőket rendeli el:

1.$ A köZterületek, ingatlanok rendjéről és köztisztaságľól szóló 62/2001. (XI.13.)
önkormányzati renđe|et módosításárő| szőIó 56/2011. (X.10.) önkormanyzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. $ (l7) bekezdése helyébe a kovetkező ľendelkezés lép:

,,(17) Tilos a dohźnyzćts a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téľen, aKá|vźnía téren' a
Mátyás téren, a Teleki Lász|ő téren, a II. János Pá| pápa téľen és a Rezső téren
taltihatő paľkok illetve az ezeket hataroló járdak teľtiletén, valamint a Szörény
utcában, a Losonci téĺen és a Népszínház utca 28., 30., 3l., 33. szélm aIatt |évő
ingatlanok előtti j ardĺík teľültén.''

2.$ A Rendelet 4. $ q) pontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:

,,q) a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Ká|vá.ľra téren, a Mátyás téten, a
Teleki LászIő' téren, a II. János PáI pźrya téren és a Rezső téren található parkok illetve
az ezeket hatrĺroló járdák területén, valamint a Szĺlrény utcában, a Losonci téren és a
Népszínház utca 28, 30, 31., 33. szárn a|att lévő ingatlanok előtti járđzk terültén
dohĺínyzik. [5. $ (17)].''

3. $ Ez a renďelet 2012. janutr l-jén lép hatźlyba, rendelkezéseit a hatá|yba lépés napját
ktivető elj arásokban kell alkalmazni.

Budapest, 20I l. november

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

dľ. Mészĺír Eľika
a je gy zőt helyettesítő a|jegy ző



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onko ľmányzat Képviselő-testiiletének

5612011. (x.10.) tinkoľmányzati rendelete

a ktizteľületek, ingatlanok ľendjéľő| és a
köztisztaságľól szóló 6212007 . (xI.13.)
tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

(17) Tilos a dohányzźls a Gutenberg téren, a
Horváth Mihály téren, aKtivźtriatéren, a Máýás
téren, a Teleki Lźsz|ó téren, a II. János Pii pápa
téren és a Rezső téren található parkok i||etve az
ezeket hatáľoló j árdák területén.

q) a Gutenberg téľen, a Horváth Mihály téren, a
Kálváľia téren, a Máýás téren, a Teleki Lász|ő
téren, a II. János Ptł| ptłpa téľen és a Rezső téren
ta|á|hatő parkok illetve azezeket hatáľoló járdttk
teľületén dohányzik t5.$ (17).

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének

./2011. (. ...) iinkoľmányzati ľendelete

a kiizteľĺiletet ingatlanok ľendjéről és a
kłiztisztasá grő| szó'.J'ő 6212007 . (xI.13.)

tin koľmányzati rendelet m ódosítás á'r ő| sző|ó
s6/20||. (x.10.) tinkormányzati rendelet

módosítása

(17) Tilos a doháĺyzás a Gutenberg téren, a
Horváth Mihály téren, a Kźivária téľen, a Mátyás
téren, a Teleki Lász|ő téren, a II. János Pál pápa
téľen és a Rezső téren ta|źůható parkok i||etve az
ezeket hatĺároló járdák területén, valamint a
Szörény utcában, a Losonci téren és a
Népszínház utca28.,30., 31., 33. szám a|att|évó
ingatlanok előtti jáľdák terültén.

q) a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téten, a
Ktivária téren, a Mátyás téren, a Teleki Lász|ő
téren, a II. János Pźů pápa téren és a Rezső téren
ta|á|hatő parkok illetve az ezeket hatĺároló járdák
területén, valamint a Szörény utcában, a Losonci
téren és a Népszínház utca f8., 3 0., 3 | ., 33 . szátm
alatt lévő ingatlanok elótti jtLrdźLk terĹiltén
dohányzik. t5. $ (17)].


