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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr

Humánszolgáltatásĺ Bizottság vé|eményezi tr

Hatőr ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý HumĺánszolgźitaÍási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiiletnek az el oteriesztés megtárgyal ását.

Tis zt elt Képv is e lő-te st iilet !

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 55/2010.

(xII.t7.) önkoľmányzati ľendelete az a|éhbiak szerint módosította a közterülętek, ingatlanok

rendjéľől és a köztisztaságľól sző|ő 6f/2007. (xI.13.) önkormányzati rendelet:

Ĺ's A lujzterületek, ingatlanok rendjéről és kĺjztisztaságróĺ szóló 62/2007. (XI.13.) szómú

rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 5.$-a ą kĺivetkező új (Il) belĺezdéssel egészüI ki. Ezzel
egłidejűteg a jelenlegi (I t)-(1 3) bekezdés megjelÓlése G 2)-(I4) beĺrezdésre változik:

,,(I I) Tilos a kjzterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok lazos hasznólatú területeire

elhelyezett hutladékgűjtőĺret ide tartoznak utcai szemétglűjtő edényeh szelektív

huttadékgłűjtő szigetek, tórsąshózak kukái _ kiborítani, azokból lammunólis és egéb
hul l adé lro t kiv e nni.,,
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2.s Á Rendelet l5.$ (2) belrezdése a l<ĺjvetkező új n) ponttal egésztil ki:

[Az (l) belrezdésben meghatározott jogszabólyokban szanlrcionólt jogsértéselcen túl.....J

,,n) a közteriiletre kihelyezett, valamint az ingatlanok kazas hasznólatú területeire elhelyezett
hulladékgłűjtőlret kiborítja, azokból hulladélat vesz ki.[5.f (] I)J.,'

Az Alkotmánybíroság 2011. december 28-án hozott határozatálban döntött az á||ampo|gáti
jogok oľszággýlési biztosának, a gubeľálást szankcioná|ó kaposvári önkoľmányzati
rendeletét kifogásoló indíwányról. A Kaposvári onkormźnyzat a kukĺázást tíltó helyi
rendeletének elfogadásával tullépett jogalkotó hatáskörének aZ Alkotmányban és a
törvényekben biztosított keľetein, így u alkotmánybíróság a guberálás szabályséľtéssé
minősítését alkotmányellenesnek ítélte, és azezt szabéůyoző ľendelkezést megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság kihangsúlyozta,bogy azokat a hajléktalan, illetve amé|yszegénységben
élő embeľeke! akik a legnyomorúságosabb helyzetben élnek, stigmatizá|ja, ezáúta|

Alkotmányba ĺitköző, hátrányos megkiilönböztetést követ ęl.

KérjĹik Tisztelt Képviselőtársainkat, ne tegyék ki Józsefuáros nevét egy Alkotmánybíróság
előtti negatív megítélésnek, hanem döntsenek a ľendelet fentiek figyelembe vételével töľténő
módosítása mellett!

Egyuttal kéľem a Képvi se l ő-te stü letet az a|élbbi hatér ozati javaslat el fo gadására.

Határozatijavaslat:

A képviselő-testület felkéľi a polgáľmesteľt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
62/2007. (xI. 13.) önkoľmányzati ľendelet 5.$ (11) bekezdésében és 15. s (2) bekezdés n)
pontjában foglalt rendelkezésnek a tiírsadalomľa gyakorolt hatźsárő|.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a képviselő-testület 20|2. fębruár 2-i ülése

Budapest, 2012. januétr L6.
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eredeti

5. s (l1) Tilos ą közterületre kihelyezett,
valamint az ingatlanok közĺjs hasznóIatú
területeire elhelyezett hulladékg,lűjtőlret _ ide
tartoznak utcai szemétglűjtő edények,
szeleloív hulladékgłűj tő szigetet tórsashazak
lgukai _ rendeltetésétől eltérően használni,

felhatalmazós nélkĺil elmozdítani, azokból
lrommunólis és egłéb hulladekot kivenni.

15. s O Az (I) bekezdésben meghatározott
j o gs zab ály o kb an s z anlrc ionól t j o gs é rté s e lre n
túl, szabólysértést ldvet el és 50.000 Ft-ig
terjedő bírsággal sújtható az, aki

n) a lôzterületre kihelyezett, vąlamint az
ingatlanok lqjzös hasznólątú terüIeteire
e lhelyezett hulladékgł.űj tőlre t rende lte té sétő I
eltérően hasznólja, felhatalmazás nélkĺłI
elmozdítja, azokból hulladékat vesz ki.[5. $
(r t)1.

módosítlźs

hatólvót veszti

hatályót veszti



Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosĺ onkormányzat Képviselő.testĺiletének

../2012 (....) iinkormányzati ľendelete

a közteľületet ingatlanok rendjéľől és aköztisztaságáľól szćió 6212007 0il.13.)
iinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľm ěnyzat Képviselő-testülete főváros
kiiztisztaságátrő| sző|ő 48ll994. (Vlil.l.) Főv. Kgy. rendeletével összhangban, a helyi
önkoľmányzatokról szó|ő 1990. évi LXV. tö'rvény |6. $ (l) bekezdésében kapott
fe|hata|mazálsa alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatĺĺľozott fe|adatkörébęn
eljárva a következóket rendeli el:

1.$ Hatźiyźú veszti a kiizterĺiletet ingatlanok rendjéről és a köáisztaságról szi:|ő 6212007.
(XI.13.) önkoľmányzati ľendelet 5. $ (11) bekezdése, a 15. $ (2) bekezdés n) ponda.

2.$ Ezarende|etaf012. febľuár 01. napján lép hatályba.

Budapest 2012. .....

Dr. Mészrár Erika
a j egy zĺĺt helyettesítő alj egy zó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ


