Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
18/2008. (III.18.)számú önk. rendelete*
a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló
57/2007.(X.16.) sz. önk. rendelet módosításáról 
Budapest Józsefváros Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1)
bekezdése végrehajtása érdekében a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről,
használatáról szóló 57/2007.(XI.16.) sz. önk. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja
1.§
Az R. 6.§-át az alábbiak szerint módosítja:
„6.§ (1) A jelen rendeletbe foglalt szabályok betartását a Polgármesteri Hivatal erre
felhatalmazott köztisztviselője, a közterület-felügyelet, továbbá a rendőrség ellenőrzi.
(2) A külön jogszabályban meghatározott szabálysértéseken túl az, aki
a) a rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra (árusítás,
rendezvények, egyéb üzleti tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes egyetértése nélkül
használja, illetve a zöldfelület rendeltetéstől eltérő célra engedéllyel történő használata
megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon belül nem állítja helyre, (5.§
4),
b) a zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használata során a növényzet, illetve a
zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése
veszélye esetén a növényzet védelméről – a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda
elhelyezésével –, vagy a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve szükség esetén az
előírt pótlásáról nem gondoskodik (5.§ 5),
c) a közhasználatú zöldterületekhez tartozó játszótereket és játszószereket 16. életéve
betöltése után használja (5.§ 8),
d) zöldterületen labdajátékot folytat az arra kijelölt helyen kívül és nincs figyelemmel
mások testi épségére (5.§ 12),
e) járművel zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain kívül közlekedik, (5.§ 13),
f) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll, (5.§
14),
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g) az úttesttől szintkülönbséggel vagy más látható módon elhatárolt, illetve az úttest és a
járda közötti, szilárd burkolattal el nem látott területeket – azt kifejezetten megengedő
közúti jelzés hiányában – gépjárművel megállás céljából igénybe vesz (5.§ 15.),
h) zöldterületen, bármely közkifolyónál, valamint kútnál járművet vagy szennyezett
tárgyat mos (5.§ 16.),
i) a szökőkútban, tavakban fürdik – a hőségriadót kivéve – vagy bármilyen módon azok
vizébe lép (5.§ 17.),
j) zöldfelületen szemetel, törmeléket vagy egyéb tárgyakat lerak (5.§ 18.),
k) zöldfelületen reklámhordozót helyez el a közterület használatára vonatkozó jogszabályi
rendelkezések ellenére, a tulajdonos engedélye és a szükséges hatósági engedélyek
nélkül (5.§ 19.),
l) játszótérre kutyát vagy más állatot enged be, illetve azt beviszi (5.§ 20.),
m) közterületen kempingezik, illetve azon ideiglenes szálláshelyet létesít, továbbá a
zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat (5.§ 21.)
szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, képviselő-testület
hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője és a közterület-felügyelet helyszíni bírságot
szabhat ki.”
2.§
A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
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