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Budapest Józsefu áľosi Onko rmány zat
Képvĺselő.testüIet e szilmár a

Tis ztelt Képvis e lő-tes t ĺilet !

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének 55l20IO.
(xII.17.) önkormiínyzati rendeletę az a|ábbiak szerint módosította akońeriletek, ingatlanok
rendjéľől és a kĺiztisztaságĺól sző|ő 6212007. CxI.13.) tinkoľmányzati rendelet:

].s A ktizteriiletet ingatlanok rendjéről és koztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13') számú
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 5.$-a a lövetkező ?,j (11) bekezdéssel egészül ki. Ezzel
eg,lidejíÍleg a jelenlegi (] 1)-(]3) bekezdés megjelalése (]2)-QĄ bekpzdésre vóltozik:
,, (] ]) Tilos a kôzterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok kozÔs hasznólatú területeire
elhelyezett hulladékgyűjtőkpt ide tartoznak utcai szemétglűjtő edényet szelehív
hulladékgłűjtő szigetek, társasházak kukai - kiborítani, azokból kommunĺźlis és egłéb
hulladéknt kivenni.',

Előteľjesztő: Komássy Ákos, Dr. Révész Márta,Molnaľ Gyĺĺrgy képviselők

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2012. februaĺ 16. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat, Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Képvĺselő.testületének 
^ktizteľĺiletek' ingatlanok rendjéľől és a köztisztaságľól sző|ő 6212007. (xI.13.) számú

ľendeletének módosít ására

A napirendet nvílt tilésen kell tĺáľgyalni, a hatźnozat elfogadásához egyszeru. a ľendelet
elfo gadás ához minő sített szav azaÍtöbb sé g sztiksé ge s.

ElorÉszÍľo szrRvľzBn ncysÉc (NÉv, szIcNó):

KÉszÍrpľrn (ÜcvnĺrÉzó rvevn): Komássy Ákos, Dr. Révész Márta, Molnáľ Gyĺirgy
képviselők
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ĺ ĺľ'cy z,őĺ HELYETTESÍľó łI,ĺpcyzo
Váľosgazdá|kodásĺ és PénzÍig5ri Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatáĺ ozatí j av as|at a bizottság szźlmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügy i Bizottsáý Humánszolg źitatási
testi'iletnek az e|őterjesztés megtáľgy a|ását.
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Bizottság javasolja a Képviselő-



2.$ A Rendelet I5.s Q) bekezdése a következő új n) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályokban szankcionólt jogsértéseken túl.....J
,,n) a kazteriiletre kihelyezett, valamint az ingatlanok közas használatú teriileteiľe elhelyezett
hull adékglűj tőket kiborítj a, azokból hulladékot ve sz ki' [5. $ ( 1 ] )J .,'

Az Alkotmźnybírőság 20||. decembeľ 28-án hozott hatáĺozatában döntött az á||arnpolgźri
jogok országgyúlési biĺosának, a guberálást szankcionáló kaposváľi <inkoľmányzati
rendeletét kifogásoló indítvanyról. A Kaposvári onkoľmányzat a kukrízást tiltó helyi
rendeletének elfogadásával tullépett jogalkotó hatáskörének az Alkotmányban és a
törvényekben biztosított keretein, így az alkotmanybíľóság a gubeń|ás szabálysértéssé
minősítését alkotmányellenesnek ítélte, és az ezt szabá|yoző ľendelkezést megsemmisítette.

Az Alkotmánybirőságkihangsúlyońa,hogy azokat a hajléktalan, illetve a mélyszegénységben
élő embeľeket, akik a legnyomoruságosabb helyzetben élnek, stigmatizá|ja, ezá|tal
Alkotmanyba iitkĺjző, hátnányos megktilclnböztetést követ el.

Kérjük Tiszelt Képviselőtiírsainkat, ne tegyék ki Józsefuĺĺľos nevét egy Alkotmĺánybíróság
előtti negatív megítélésnek, hanem döntsenek a rendelet fentiek figyelembe vételével töľténő
módosítása mellett!

Egyuttal kéľem a Képviselő-testtiletet az a|ábbi hatźrozati javaslat elfogadásara.

Határozati javaslat:

A képviselő-testiilet felkéľi a polgáľmesteľt, hogy tajékoztassa a képviselő-testületet a
6212007. (XI. 13.) ĺinkormányzati rendelet 5.$ (11) bekezdésében és 15. $ (2) bekezdés n)
pontj ában foglďt ľendelkezésnek a tarsadalomĺa gyakorolt hatásáľól.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺíľidő: a képviselő-testiilet 2012. mĺáľciusi 2. rendes ülése

Budapest, 2012. február 02.
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Budapest F,őváros VIII. keľiĺlet Józsefvárosĺ OnkormányzatKépviselő-testůiletének

.. . ... .... ĺ20|2 (....) iinkormányzati rendelete

a kiizteľületet ingatlanok ľendjéről és a ktiztĺsztaságárói szó'.J.ő 6212007 (xI.13.)
tinkoľmányzati rendelet módosításáról

Budapest Fővĺíľos VIII. kerĹilet JózsefuaÍosi onkormtnyzat Képviselő.testiilete főváľos
koztisztasźąárő| szőIő 48l|994. (wII.l.) Főv. Kgy. ľendeletével összhangban, a helyi
ĺinkoľmlányzato|<rő| szőIó 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazása a|apjźn az A|aptörvény 3f. cikk (2) bekezdésében meghatározott fe|adatkörében
e|járva a következőket ľendeli el:

1.$ Hatźiyát veszti a közteľületek, ingatlanok rendjéľől és a koztisztaságról szóló 6212007.

CxI.13.) önkormanyzati rendelet 5. $ (1 1) bekezdése, a 75. $ (2) bekezdés n) pontja.

2.$ Ez a renđelet a20I2. februrár 25. napján|éphatáIyba.

Budapest 2012. .....

Dľ. Mészĺár Erika
a j egy zót helyettesítő a|jegy ző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



eľedeti

5. s (] ]) Tilos a kozterüIetľe kihelyezett,
valamint az ingatlanok közÓs használatú
terüIeteiľe elhelyezett lrulladékglűj tőket _ ide
tąľtoznak utcai szemétgújtő edények,
s z elehív hulladékg,lűj tő s zigetek, tór s as hózak
kuhźi _ rendeltetésétől eltérően hasznólni,
felhatalmazás nélkül elmozdítani, azokból
kommunális és egłéb hulladékot kivenni'

15. $ (2) Az (l) bekezdésben meghatározott
j o gs z ab ĺźly o kb an s z anlrc i o nál t j o gs ér t é s e ke n
túl, szabálysértłźst kovet el és 50.000 Ft-ig
terjedő bíľsággal sújtható az, aki

n) a knzterületre kihelyezett, valamint az
ingatlanok lôzös hasznólatú területeire
elhelyezett hulladékgłűj tőket rendeltetés étől
eltérően haszruźlja, felhatalmazás nélkül
elmozdítja, ązokból hulladékot vesz ki.[5. $
(1 r)1.

módosítds

hatályát veszti

hatályót veszti


