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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete•

a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2011. (X.10.) önkormányzati rendelet 

módosítása

A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdésben  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, a nem dohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§ A  közterületek,  ingatlanok  rendjéről  és  köztisztaságról  szóló  62/2007.  (XI.13.) 
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  56/2011.  (X.10.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) Tilos a dohányzás a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Kálvária téren, a 
Mátyás  téren,  a  Teleki  László  téren,  a  II.  János  Pál  pápa  téren  és  a  Rezső  téren 
található  parkok  illetve  az  ezeket  határoló  járdák  területén,  valamint  a  Szörény 
utcában,  a  Losonci  téren  és  a  Népszínház  utca  28.,  30.,  31.,  33.  szám alatt  lévő 
ingatlanok előtti járdák terültén.”

2.§ A Rendelet 4. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„q) a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Kálvária téren, a Mátyás téren, a 
Teleki László téren, a II. János Pál pápa téren és a Rezső téren található parkok illetve 
az ezeket határoló járdák területén, valamint a Szörény utcában, a Losonci téren és a 
Népszínház utca 28.,  30.,  31.,  33.  szám alatt  lévő ingatlanok előtti  járdák terültén 
dohányzik. [5. § (17)].”

3. §  Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napját 
követő eljárásokban kell alkalmazni. 
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• RENDELKEZÉSEI  BEÉPÍTVE  A  62/2007.(XI.13.)  SZ.  ÖNKORMÁNYZATI 
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