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A képviselő.testiileti üIés időpontj a: 2012. március 22.

Tárry: JavaslaĹ Budapest Józsefvárosĺ Önkoľmán5zat KépvÍselő-testiiletének a
közterületet ingatlanok rendjéľől és a köztisztaságról szóló 6fĺ2007. Qil.13.) szĺĺmú
rendeletének módosításáľa

A napiľendet nyílt iilésen ke|l tfugyalni, a határozat elfogadásához egysznrű, a rendelet
elfogadásáhozminősítettszavazattiibbségsziiłséges.
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺtryĺ Bizottság véleményezi t]
EumánszolgáItatásĺ Bĺznttság vé|ernényezi tr
Határ ozafr j av as|at a bimttság szÁmárai

A Váľosgazdálkďási és PénzÍigyi Bimttsáý HumánszolgáItaÍási Bimttságjavasolja a KépviselG

TisdelÍ Képviselő-testüIet t

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi tnkormányzat Képviselő-testtiletćnek 55120|0,

Cxtr.l7.) önkoľmánpati rendelete az alábbiak szerint módosította a köztertiletet ingatlanok
rendjéről és a kiiztísztaságról szóló 62ĺ2007. CxI.l3.) önkormánpati ľendelet:

I.s Á kôzterületek, ingatlanok rendjérőI és köztisztasógról szóló 62/2007. @.I3) szómú
rendeletét (a tovóbbiakban: Rendelet) 5.$-a a követkcző uj (I I) bekczdessel egésziil ki. Ezzel
egłidejíileg ajelenlegi a I)-(I3) bekezdés meýelolése (I2)-(I4) bekezdésre vókozik:
,,(I1) Tilos a közteriiletre kihelyezett, valamint az ingatlanok kijzös haszruźlatzú teriileteire
elhelyezett hulladekgújtőket _ ide tartoznak utcai szemétgújtő edényet szeleViv
hulladékgłíijtő szigetek, tórsashazak kufuźi _ kiborítani, ązołrbóI kommuruźlis és egÉb
hulladekot kivenni."
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2.$ A Rendelet l5.$ (2) belrezdese a lĺljvetlrező új n) ponttal egészül ki:
[Az (I) belrezdésben meghatórozott jogszabólyokban szankcionólt jogsértésekBn tlil .....J
,,n) a közterĺjletre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös hasznólatú terijleteire elhelyezett
hulladekgłűjtől@t kiborítja, azokból hulladéknt vesz ki.[S.$ (I I)J.',

Áz Alkotmánybíľósíg 20|I. december 28-źn hozott hatÁrozatźhan döntött az ől|ampo|gäri
jogok oľsággyülési biztosĺínak, a gubeľálást szankcionáló kaposvári önkormányzati
rendeletét kifogásoló indítvłányľól. A Kaposvári onkormányzat a kukŁĺást tiltó helyi
rendeletének elfogadiísával tullépett jogalkotó hatáskörének az Alkotmányban és a
ttiľvényekben bíztosított keretein, így u alkoünánybíróság a guberáliás szabályséľtéssé
minősítését alkotmányellenesnek ítélte, és az ezt szabáůyozó rendelkezést megsemmisítette.

Az Alkotmánybíroság kihangsúlyozta,hogy azokat a hajléktalan, illetve a mélyszegénységben
élő embereket akik a legnyomorusígosabb helyzetben élnet stigmatiző|ja, ezÁ|ta|
Alkotmányba iitkiiző, hátrányos megkiilönbö,ztetést kiivet el.

Kéľjiik Tisztelt Képviselőtársainkat ne tegyék ki Józsefuĺáros nevét egy Alkotmánybíróság
előtti negatív megítélésnet hanem döntsenek a rendelet fentiek firyelembe vételével töľténő
módosítása mellett!

Egyuttal kéľem a Képviselő-testĺ'iletet azalräbbihatźrozati javaslat elfogadásőra.

IJatározati javas|at:

A képviselő-testiilet felkéri a polgáľmeste$ hogy tĺíjékozüassa a képviselő-testĺiletet a
6212007. (XI. l3.) önkormányzati rendelet 5.$ (1l) bekezdésében és 15. $ (2) bekezdés n)
pontjában foglalt rendelkezésnek a tiáľsadalomra gyakorolt hatźsańl^.

Felelös: polgármester
Határidő: a képviselő.testiilet 2012. ápri|isi 2. ľendes ülése

Budapest, 2012. március 12.
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Komássy Akos ,/
képviselő

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimĺán Edina
jegyzćl

8J.":- -,ł.Jż'-
Dr Révész Mĺĺrüa

képviselő

ilś,6,-
Szili Balĺázs

képviselő

Dr. Mészár Eľika
aljegyzćl l'ĺÁRt.1 3.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosĺ Önkormányzat KépviselGtestĺiletének

..........120|2 (....) önkormányzatĺ rendelete

a közteriiletet ingatlanok ľendjéľől és a köztisztaságáról szóló 62ĺ2007 C'il.13.)
önkoľmányzatĺ rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Jőzsefvárosi Ônkormányz'at Képviselő.testĺilete fővĺíros
köúisztasőgőről szoló 48ĺ|994. rym.l.) Főv. Kgy. rendeletével iisszľrangban, a helyi
önkormányzatolaól szś|ő 1990. évi LXv. törvény L6. s (1) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapjáĺl az A|aptőrvény 32. cilĺk (2) bekezdésében meghatiírozott feladatkörében
eljáľva a következőket rendeli el:

Hatályát veszti a kiiĺeńiletet ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62ĺ2007.

Qil.13.) önkormán)zati rendelet 5. s (l1) bekezdése, a 15. $ (2) bekezdés n) pontja.

Ez a ľendeletaf012. március 23. napján|éphatá|yba.

Budapest 2012. .....
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Rimán Edina
Jegyzit

Dr. Kocsis Máté
polgĺírmester



eredeti

5. s (11) Tilos a kĺizterületre kihelyezett,
valamint az ingatlanok kijztjs hąszruźlatú
területe ire elhelyezett hulladékgłűj tőket _ ide
tartoznak utcai szemétgt'íijtő edélryet
szelefuív hulladekgł.ĺijtő szigetek, tórsąshaząk
kulaźi _ rendeltetésétől eltérően hasznólni,
felhatalmazós nelkül elmozdítąni, ązokból
lammunólis és egłéb hulladékat kivenni.

15. s O Áz Q) belrezdésben meghatórozott
j o gszabólyokb an szanlrcionłźlt j o gsértéselren
tťll, szabólysértést lajvet el és 50.000 Ft-ig
terjedő bírsóggal sújtható ąz, aki

n) a k)zterĺiletre kihelyezett, valamint az
ingatlanok közcjs hasznólatú terťjleteire
elhelyezett hulladékgĺíij tőket rendeltetésétől
eltérően hasznólja, felhatalmazós néIkül
elmozdítja, azokból hulladéknt vesz ki.[5. $
(r r)1.

ruídosítlÍs

hatólyót veszti

hatóIylźt veszti


