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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2011. (X.10.) önkormányzati rendelete
a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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 (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (11) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(11) Tilos a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú
területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak utcai szemétgyűjtő edények,
szelektív hulladékgyűjtő szigetek, társasházak kukái – rendeltetésétől eltérően
használni, felhatalmazás nélkül elmozdítani, azokból kommunális és egyéb hulladékot
kivenni.”
2.§

A Rendelet 15. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„n) a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire
elhelyezett hulladékgyűjtőket rendeltetésétől eltérően használja, felhatalmazás nélkül
elmozdítja, azokból hulladékot vesz ki.[5. § (11)].”

3.§

A Rendelet 5. §-a a következő (15)-(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Tilos a közterületeken, parkokban, aluljárókban, útkereszteződésekben koldulni,
kéregetni.
(16) Tilos közterületet életvitelszerű lakhatásra használni és az életvitelszerű lakhatás
céljára használt ingóságokat közterületen tárolni.
(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.”

4.§

A Rendelet 15. § (2) bekezdése a következő o)-q) ponttal egészül ki:

1

„o) a közterületeken, parkokban, aluljárókban, útkereszteződésekben koldul, kéreget.
[5.§ (15)]
p) közterületet életvitelszerű lakhatásra használja és az életvitelszerű lakhatás céljára
használt ingóságokat közterületen tárolja. [5.§ (16)]
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 dohányzik [5.§ (17)].”
5.§

A Rendelet 16. § -a a következő d) ponttal egészül ki:
„d) koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénz vagy egyéb dolog átadására
szóban, írásban vagy ráutaló magatartással történő felhívás, amennyiben a cselekmény
nem minősül a magasabb szintű jogszabályokban szabályozott zaklató, illetve
gyermekkel koldulásnak.”

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - 2011. október 10. napján lép hatályba,
rendelkezéseit a hatályba lépés napját követő eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A Rendelet 5. § (17) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés q) pontja 2012. január 1-jén lép
hatályba.
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