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Budapest Józsefvá ľosi on ko rmányzat

Ké pviselő.testüle te számár a

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testĹilet 20112. május 3-ĺĺn elfogadta a tiltott, közĺisségellenes magataľtísokľól
szćiő 3 0 l 20 12. Cv . 1 0. ) cinkoľm źnyzati ľendeletet.

Tekintettel arra, hogy a szabályséľtési tényállások helyébe lépő tiltott, kĺizĺlsségellenes
magataľtások szabályozása' az e|jźnási rend, a bíľságolás (helyszíni bírság, közigazgatási
bírság), az elkobzźts kérdései kialakulatlaÍL',6j jogintézmény bevezetését igénylik, a Jegyzői
Kabinet egyeztetéseket folytatott a Fővaľosi Koľmányhivatallal a hatályos jogszabéúyi

kömyezetnek megfelelő önkoľmanyzati jogalkotás érdekében.

A hatósági eljarás szabá|yaira a közĺgazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás általanos
szabźĺ|yakől szóló f004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései iranyadóak.
A Ket. 20|2. ápľilis 15-én hatá|yba lépett módosítása a kozigazgatási bírság, a helyszíni
bíľság és az elkobzás alkalmazásźnak szabźiyait is érintette.
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Előterjesztő: Dt. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2012. május l7' . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartźlsok újraszabźiyozására

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített
szav azalíobb sé g sztiksége s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véIeméĺyezi x
Hatźr ozati j av aslat a bizottsźĘ szźtmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestĺársvalását.



A Ket. a törvénytől való eltérő szabá|yozásľa meghatározott helyeken eltérést enged a

bíľságolás kérdéskorében.

A tarsashaz közösség és a tulajdonostársak közötti problémfü ręndezésének kereteit a

taľsashazakĺól szóló 2003. évi C)O(XI[. tĺiľvény, mint a tźtrsashézi jogvitákľa vonatkozó
speciális szabźůy ozźts i elöli ki.
A közösség szerveit, azok hatáskĺjľét, jogait és kötelęzettségeit, a köztis költség viselésének
szabźůyaita kĺizösség szervezeti és miĺködési szabźůyzatźbankell megállapítani.
Ahaziľendmeghatározhatjaezekrészletesszabályaitis.
A törvény az á|ta|źnos potgáľi jogi elvnek megfelelően taľtalmazza a külön tulajdonĺa
vonatkozó fulajdonjog gyakoľlásanak főbb szabźiyait, ugyanakkor a lakóépület
rendeltetésének, a lakhatás nyugalmának biztosítása érdekében rendelkezéseket ír elő.
A tĺĺrsashazi törvény nem ad fe|hata\mazást jogszabá|yalkotásľa, amely magatartási

szabźiyokat íľna elő a táľsasházközösségben élőlae.
A tiltott, közösségellenes magataľtások szabá|yozźlsa nem terjeszkedhet magánjogi
jogteľĹiletre, magánjogi jogalanyok szźtméra nem írhat elő magatartźsi szabályokat,
szankciókat.

Az eloirások megszegése esetében a birtoklasában zavart bármely személy a törvényben előíľt
általános szabályok alapján az tinkoľmĺínyzat jegyzőjének biľtokháborítási e|játtsźú,

kezdeményezhetí.
A kozigazgatási hatósági riton érvényesíthető birtokvédelmi eljríľás hatósági eszkozei gyors'

rapid jogérvényesítést tesznek lehetővé.
Akit birtokátólmegfosztanak vagy biĺtoklásában zavam*., a jegyzőtő| egy éven beltilkérheti
azeređetibirtokállapot helyľeál|itźLsźLtvagy azavarźs megszĹintetését. A birtoklás kérdésében

hozott hatźrozatot 3 napon beltil végre kell hajtani, de az a fé|, aki a jegyzó határozatát

séľelmesnek taľtja, 15 napon belĹil kéľheti a bíróságtól a hatarozat megvá|tonatását. A
biľtokháborítás bizonyítottsága esetén a jegyző az ereďeti állapotot helyľeállítja, és a
birtokséľtőt e magatartásától eltiltja, rendelkezhet a hasznok, kĺáľok és költségek kérdésében
is. Prevenciós célzattal az ismételt elkövetés esetén eljaĺási bírság kiszabásaľa is van

lehetőség.
A biľtokvédelmi eljĺáľás egy régőtajól miĺködó jogintézmény, az eljĺĺľás lefedi a felmeľĹilő
(og) vitak megoldását.
Az onkoľmźnyzat a keľĹileti tarsadalmi igények felmérése céljából a honlapján felhívást tett

kozzé a tiltott, közösségellenes magatartási szabályokľól. Sajnos a jelenleg hatályos
jogszabáIyi környezet nem teszi a lehetővé a tfusashźzi lakóközösségek életének

ĺinkormányzati rendeleti szinten tĺiľténő szabźiyozásźt.

A 4|l2OI0. (II.26.) Koľmányľendelet és a 4612011. (XII. 02.) AB hatfuozat a|apjźn a
kedvtelésből taľtott állatok taľtásĺĺnak szabźiyozása nem lehet a helyi iinkormtnyzatok
képviselő-testtiletének biztosított jogalkotási trgy.Ennek éľtelmében szfüséges az á|lattartás

rendjéľől sző|ő 3212004. (VII. 03.) ĺinkoľmźnyzati ręndelet felülvizsgálata. En. követően a

Képviselő-testĹiletnek lehetősége nyílhat a tiltott, közösségellenes magataľtások kĺizĺitt
szabźlyozni ezt a targykĺirt is.

Az egyes szabályséľtési tényállások hatályon kívül helyezése kĹilön rendeletet alkotását

igényli, ugyanis a szabźiyséľtési eljáľásokľól és a szabályséľtési nyilvántaľtási ľendszerről
szóló 20|2. évi II. töľvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 254.$ (4) bekezdése nem

felhatalmazást ad rendeletalkottsta, hanem kötelezést ír elő az öĺ,lkormźnyzati rendeletekben



meghatźnozott szabályséľtési ľendelkezések 2012. május 31-ig töľténő hatályon kí\..il
helyezésére.

A 2012. május 3-i Képviselő-testületi ülésen e|hangzott két képviselői módosító javaslat a
tiltott magataľtások kĺirének kibővítése céljából, miszeľint tiltott, közĺisségellenes magatartást
valósít meg, aki

-,,a lomtalanítás céljából a köĺeriiletre kihelyezett hulladék kĺjrzetében életvitelszeľúen
taľtózkodik, továbbá a lomtďanítás céljából a ktizteľületre kihelyezett hulladékot szétturja'
széthorđj a, illetve szétdob áIj a.,,

-))az azoftos nemúek közötti szexuális kapcsolatot tarsadalmilag elfogadott, noľmális szexuális
viselkedésként népszeríĺsítés szĺándékával anagy nyilvánosság elótt megjeleníti ''

Az első kérdés tekintętében a ktizteľületen életvitęlszenĺ lakhatas tilalmanak megszegését és a
kĺizteruleti szemetelést a szabá|ysértésekľől, a szabźůyséľtési eljĺáľásokĺól és a szabályséľtési
nyilvántaľtási ľendszerro| szőIő 2012. évi II. törvény tényállásai rendezik.

i86.$ Közteľiiieten éietviteiszęríĺ iakhatás tilaimanak megszegése: ,,(i) Aki a közterĹilet

belteľtiletét rendeltetésétől eltéľő módon, életvitelszeľiĺ lakhatas céljara hasznźt|ja" illetve
élewitelszeni lakhatáshozhasznáit ingóságokat közteľiileten taľol, szabálysértést követ el.''

196.$ Köztisztasźryi szabáĺysértés: ,,(1) Aki a kdzterĹileten, a közforgalom céljait szolgáló
épületben, vagy közfoľgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi...
szab źiy sérté st követ el.''

A masodik kérdés tekintetében Magyaľország ALaptörvényének XV. cikk (l) bekezdése
egyénelmiĺen kimondja, hogy ,,a törvény előtt mindenki egyenlő',. Az egyenlőséget a töľvény
nemcsak a bíľóság előtti egyenlőségként, hanem áIta|źnosabban foga|mazza meg. Az
általános jogegyenlőségi szabály mellett külön rogzíti azt is, hogy az ďapvető jogokat

mindenki szźlmźra báľmely megkĺilönböztetés nélkĺil kell biztosít.an|. Az Alaptĺĺrvény a
megkülönböztetés alapjaként egyes helyzeteket kiemel, a felsorolás azonban nem taxatív, a
nevesítve nem szereplő egyéb helyzetek a|apjan is tilos a megkiilönböztetés. Tilos tehát
különbséget tenni a nemi identitas szerint is.

onkormanyzati rendelet nem szabźlyozhat olyan magatartásokat, amelynek e|bítźiásźÍ
magasabb szintri jogs zabźiy (Szabálysértési törvény) rendezi.
Fentiek miatt nincs lehetőség, sőt a második kéľdés tekintetében az Alaptörvénybe ütközne a

módosító javaslatnak megfelelő rendelkezések beépítése az önkoľmányzati rendeletbe.

Tisztelt Képviselő.testíilet! A fentebb
rendelet tervezetek elfo gadását'

Buđapest, f0|2. május 11.

ismeľtetett indokok alapján javaslom a mellékelt

Törvényességi ellenőľzés:
Rimlĺn Edina

Jegyzo
nevében ésmegbizźlsából: r
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Budapest Főváľos vln. kerĺilet Józsefváľos onkoľmányzat
Képviselő-testületének

. . .12012. (. . ..) tinkoľmá nyzati ľendelete

a tiltott, közłisségellenes magatartásokľól

Budapest Fővaľos VIII. KeľĹilet Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testĹilete
Magyarország helyi önkoľmĺĺnyzatakő| szóló 20|I. évi CL)o(xx törvény 51.$ (4)

bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján és az Alaptöľvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatźrozott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

1. Általános ľendelkezések

1.$
A rendelet hatáilya

A rendelet teľületi hata|ya a VIII. keľĹilet közigaüísi területéľe terjed ki, rendelkezéseit az e
rendeletben szabáIyozott tiltott, közösségellenes magataľtást -a VIII. keriilet kozigazgatási
hatĺĺľain beliil elki'vető- teľmészetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség
nélkiili szervezetekkel, gépjĺĺľmiĺvek tizemben tartóival szemben kell alkalmazni.

2.$
Tiltott, kiiztisségellenes magataľtás

Tiltott, közösségellenes magatartás: onkorményzati rendeletben tiltott, vagy önkormźnyzati
rendeletben ilyennek minősített szándékos vagy gondatlan cselekmény vagy mulasztás, amely
a szabźiyséľtéseknél kisebb fokban veszélyes a tĺáľsadalomľa, de a helyi rendeletekben
meghatfuozott tilalmak, előíľt kötelezettségek és elvĺĺľt magataľtási normák megszegése miatt
alkalmas alľa, hogy a helyi lakosság kisebb-nagyobb létszámú közösségeinek jogát, jogos

éľdekét, általánosan elfogadott együttélési szabá|yait sértse vagy az egész közösségben
visszatetszést keltsen.

2. Eryes tĺltott, kłiztisségellenes magataľtások

3.$
Jogosulatl an pénnł áltó tevékenység

(1) Tiltott, közĺisségellenes magataľtást valósít ffieg, aki hatósági engedély nélkül,
kc!ĺerületen és a kĺizfoľgalom szźľľrźra nyiwa ál1ó terĹileten jogosulatlanul péluváitő
tevékenységetvégez.

(2) El kell kobozni azt a ďolgot, amelyet a jogséľtés elkĺivetéséhez eszkonl| használtak vagy
aĺľa szźntak' és azt a dolgot, amelyre a jogséľtést elkövették.

(3) Az (1) bekezdésben meghatáĺozott cselekmény miatt a közteľĹilet-felĘyelő ö'tvenezer

forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.



4.S
Ktizterületi szeszforyasztás

(1) Tiltott, köz<isségellenes magatartźst valósít meg, aki Budapest Fővaros VIII. Kerület
Józsefuáľosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testiiletének -aszeszesital fogyasztásźnak a tiltásaról a
közteľületeken- 4611999 (XII.01) önkoľmányzati rendelet 2.$ (1) bekezdésében foglalt
tilalmat megszegi, miszerint tilos a szeszesital fogyasztásakĺizteľĹileten.

(2) A tilalom hatálya nem terjed ki:

a) u érvényes közteľiilet hasznźiati megállapodással ľende|kező vendéglátó egységekľe
nyiwataľtási időben, valamint az engedé|lyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi
rendezvényekľe,

b) minden év első és utolsó napjélra.

/.\ T]ĺ ĺ-^ĺĺ ĺ.^Ĺ^-^: ^a ^ Á^1-^+ ^*^l-'^ł ^:^^^A-+A^ ^11.^.,^+ÁdÄ|Ą^- ^.-v*.;il l.oconálfą|z rrącrr(J,.Eir ÁtrlI |suuu'árlI .LzL a \rL'rěUL' .l.rrrgrJEl <rJ(,ěĎglLvĐ vlÄUvvlvĐvrlwz wĐ^vzur lrgJarr4rl,4\ vgěJ

arraszźľrtak, és azt a dolgot, amelyľe a jogséľtést elkövették.

(4) 
^z 

(l) bekezdésben meýlatźrozott cselekmény miatt a közeľiilet-felügyelő ötvenezer
foľintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

s.s
Ztildteľĺiletet ziildfelületek ľendeltetéstőI eltéľő használata

(1) Tiltott, közösségellenes magatartźst valósít meg, aki Budapest Fővaros VIII. Keľület
Józsefuaľosi onkoľmrínyzat Képviselő-testĺiletének a józsefuárosi zöldterĹiletek és

ztildfelĹiletęk védelmérőI,hasznéĺLatĺĺľól szóló 5712007. Cx. 16.) önkoľmlĺnyzati rendeletének
(a továbbiakban: Zo|dt.) teľületi hatéiyźľa tekintettel a rendeletben foglalt ľendelkezések
szerint

a) a ziildfelületet a rendeltetésétől eltérő célľa (ĺíľusítás, rendezvények, egyéb iiz|eti
tevékenység stb.) a fulajdonos előzetes egyetértése nélktil hasznźija, a zöldfelĹilet
rendeltetéstől eltéľő célľa engedéllyel töľténő hasznáIaténak a megsz'unésével a
zĺĺldtertileten az eredeti állapotot 30 napon belÍil nem á|Iítjahelyľe, (Zö|dr.5.$ 4)'

b) a ztildfeliilet rendeltetéstől eltérő ideiglenes hasznéiata soľán a ĺövényzet, a
ztĺldterület felszerelését képező építmények, beľendezések séľĹilése,

megsemmisülése veszélye esetén anövényzet védelméről _ a helyszinen favédelmi
keľítés, kaloda elhelyezésével - vagy a ni)vényzet előzetes áttelepítéséről, sziikség
esetén az előirt pótlásĺĺról nem gondoskodik (Zö|dr. 5. $ 5)'

c) a kĺĺzhasznźiatű zöIdterületekhez tartoző játszótereket és játszószeľeket 16. életéve
betöltése lt.án haszná|ja (Zoldr. 5. $ 8)'

d) zöldtertileten labdajátékot folytat az aÍra kijeltilt helyen kíviil és nincs figyelemmel
mások testi épségérc (Zo|dt.5.$ 12)'

e) jáľmÍĺvelzĺildfeliilętek eľľe acé|rakijel<!1t útjain kívĹil közlekedik (ZöIđt.5.$ 13)'

Đ gyepfelületľe, paľkosított teľületre gépkocsival vagy más jáľmúvel behajt, beáll
(Złj|dr.5.$ 14)'

g) az úttesttől szintkĹilĺinbséggel vagy más |áthatő módon elhatláĺolt, illetve az úttest és

a jarda közotti, szilĺĺľd burkolattal el nem látott tertileteket _ azt kifejezetten
megengedő koztlti je|zéshtźnyában - gépjáľmúvel megállás céljából igénybe vesz
(Zöldr.5.$ 15)'



h) zöldterületen, bármely kiizkifolyóĺáI, valamint kútnál jármiívet vagy szennyezeĺ1
tárgyatmos (Zoldr. 5.$ 16.)'

i) a sztĺkőkútban, tavakban ff.iľdik _ a hőségriadót kivéve _ vagy báľmilyen módon
azokvizébe|ép (Zö|dr. 5.$ l7.)'
zöldfeliileten szemetel, töľmeléketvagy egyéb tárgyakat lerak (Zöldr. 5.$ 18)'

zĺildfeltileten reklámhordozót he|yez el a közterulet hasznáiatéra vonatkozó
jogszabá|yi rendelkezések ellenére, a fulajdonos engeđélye és a szfüséges hatósági
engedélyek nélkül (Zoldr. 5.$ 19.)'

l) jźÍszőtéľre kutyát vagy más állatot enged be, illetve aztbeviszí (ZłlLdr.s.$ 20)'
m) kĺizterĺileten kempingezik' illetve azon ideiglenes szálláshelyet létesít, továbbá a

ztildteľület fenntaľtását akađá|yoző tevékenységet folytat (ZöIđr.5.$ 21).

(z) Az (1) bekezdésben meghatźrozott cselekmény miatt a köZteľĹilet-felügyelő ĺitvenezer
forintig terjedő helyszíni bíľságot szabhat ki.

6.$
Kiĺztisztaságĺ és eryéb szabályok megszegése

(1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Budapest Fővaros VIII. KerĹilet
Józsefvarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĺiletének a kĺiĺeľĺiletek, ingatlanok rendjéről és a
konisztasźqĺĺľól szóló 6212007 (XI.13.) szźlmí önkormanyzati renđeletének (a továbbiakban:
Közten.) teľiileti hatáIyźratekintettel a rendeletben foglalt ľendelkezések szerint

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti jfuda tisztźntartásaról, hóeltakarításáról és

síkosságmentesítéséről (Közten. 4.$ (1) a)'
b) nem gondoskodik az épületek homlokzaténak a ftildszint feletti ftidém magasságáig

terjedő, továbbá azingatanok kerítéseinęk tisĺán tartásarő| (Közten. 4.$ (1) b)'
c) nem gondoskodik az illegális fa|ragaszok, a kozizlést séľtő vagy a vaľosképet rontó

festések eltávolítasáľól, amennyiben az azokat e|he|yező vagy akinek az &dekében a
kihelyezés töľtént nem ismert (Közten. 4.$ (1) c)'

d) nem gondoskodik a csapadékvízzavarta|anlefolyását akadźůyoző anyagok és más hulladék
eltávolításĺĺľó| az ingat|an előtti utcai csapadé|<lłiz elvezető csatomfü, illetve áľkok és

műtĺĺľgyaik esetében, (Közten. 4.$ (1) Đ
e) az llzlete előtt a nyitvatartási idő alatt nem he|yez el hulladékgyujtő edényt, ĺ|Iehle az

elhelyezett hulladékgyujtő edény nem iiríti sziikség szeľint (Közten. 4.$ (3)'
f) nem gondoskodik a szóľólapok, rciplapok utcai terjesztőitevékenysége nyomiĺn keletkezett

hulladék összetakarításaľól (Közten. 5. $ (6)'
g) a fenyőfát nem a hulladékgyujtő edény mellé vagy az arľa kijelölt helyen helyezi el

(Közten.S.$ (7)'
h) a városľészre meghirdetett lomtalanítás időpontját megelozően több miĺt24 őrź.ľalhe|yezi

e| az elszállítandó feleslegessé váló tátgyakat, ingóságokat (lomokat), valamint úgy
helyezielezeket, hogy akadá\yozzavele a gyalogos és jármiĺ forgalmat (Kĺ!zten. 5.$ (8)'

i) az 5.$ (8) bekezdésben szabźůyozoľt időn kívĹil helyezi el feleslegessé váló lomokat
(Közten.5.$ (9)'

j) k<izteľĹileten autót mos, illetve az autő karbantaľtása során keletkezett szennyezódést nem
tźwo|ítja el (Kĺizen. 5. $ (11)'

k) kóros bódulat keltéséľe alkalmas szeľeket és anyagokat hasznźi és fogyaszt (,,szipuzik'')
kdzterĹileten (Kt'ten. 9. $).

i)
k)



(2) 
^z 

(l) bekezdésben meghattrozott cselekmény miatt a köĺerület-felügyelő ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bíľságot szabhat ki.

7.S
Józsefváľos tinkoľmá nyzatijelképeinek jogosulatlan hasznáIata

(1) Tiltott, kĺizosségellenes magatartást valósít meg, aki Budapest Főváros VIII. KerĹilet

Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-testĹiletének a Józsefuáľos önkormźnyzati
jelképeinek (címer, zász|ő,lobogó) alapításańl, és a jelképek haszná|ati rendjéről szóló

|3l|996 (III. 8.) önkoľmanyzati rendelete szerint Józsefuiíros önkormányzati jelképét

jogosulatlanul, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő, illetve közösséget sértő

módon használja fel.

(Ż) Ei keil kobozĺri azt a đolgoi,.arne1ĺy-ei a jogséŕues elkövetéséhez eszkĺizül használtak vagy

aľraszźntak.

(3) Az (1) bekezdésben meghatfuozott cselekmény miatt a kozerĹilet-feliigyelő ö'tvenezer

forintig teľjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

8.S
Közigazgatási név j o gos ulatlan használata

(1) Tiltott, köziisségellenes magatartźst valósít meg, aki Budapest Fővĺĺros VIII. KeľĹilet
Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testĹiletének a ,,Józsefuáros'' név felvételéľől és

haszná|attről szóló 4312007 (vlľr. 16.) ĺinkoľmanyzati rendeletben foglalt kozígazgatási
megjelölést vagy nevet a rendeletben foglalt rendelkezésektől eltéľően veszi fel vagy
hasznáIja.

Q) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a jegyz(5 szénoF,ĺenezer foiĺtíg
terjeđő kozigazgatási bírságot szabhat ki.

e.s
Józsefuáľos kártya jogosulatlan használata

Tiltott, köziĺsségellenes magatartást valósít meg az a magźnszemély, aki a Budapest Fővĺĺľos
VIII. Keľiilet Józsefuaĺosi onkormźnyzat Képviselő-tęstiiletének a Jőzsefvźxos kĺĺľtyríľól
sző|ő 641201l (xI. 07.) önkoľmźnyzatirendelet szerint akártyát jogosulatlanul igényli' vagy a
jogosultság megszűnése után haszná|ja, vagy nem a nevéľe szóló kĺĺrtyźihaszná| fel.

Q) 
^z 

(1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a jegyző százofuenezeľ foľintig
terjedő közigazgatási bíľságot szabhat ki.



10.s
tizemképtelen jármű kiizteľüIetĺ elhelyezése

(l) Tikott, közösségellenes magatartźst valósít meg, aki üzemképtelen jármúvet -a (2)

bekezdésben foglalt kivétellel- közterĹilet.haszná|ati hozztĺjáĺulás nélkül keľületi fulajdonban

álló közteľĹileten tĺrol va1y a kö'zteriiletet attő| eItérő módon, azt megha|adó ménékben

haszná|ja.

A gépjármiĺ tizemben tartćýa az ineĺnképtelenné vált járművet saját k<lltségén köteles

haladéktalanul eltávolítani a közteľĹiletről.

(2) Üzemképtelen gépjáľmíĺvet közteriilet.hasznźůati hozzájarulźs nélkül csak

mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabadtárolni.

(3) A kiizterület-használatihozzájarulást a gépjáľmű üzemben tntćfiakéľheti.

(4) A közteľiilet.hasznélatí hozzájaru|ás főútvonalra és tĺimegkĺizlekedés á|tal játt útvonalra

egyźita|án nem, mellékútvonalra csak hatarozott idore - legfeljebb 60 napra -, díj ellenében

adható ki.

(5) A gépjármu tizemben tartója üzemképtelen jáľmúvek esetében köteles a közterület-

lnsznáIati hozzájarulás szánźľ- a gépjármu első szélvédőjén, kívĹilľől jól látható helyen és

olvasható módon elhelyezni.

(6) 
^z 

(1) bekezdésben meghatfuozott cselekmény miatt a közteriilet-felĹigyelő titvenezer

foľintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

11.S
Kiizteľĺilet engedély nélkĺili használata

(1) Tiltott, közösségellenes magataľtást valósít meg, aki a Budapest Fővaľos VIII. Keriilet
jóżsefuĺrosi onkórmányzat Képviselő-testtiletének a Józsefuarosi onkoľmanyzat
fulajdonában lévő közteľületek haszná|atźnől és használatának rendjéről sző|ő 24/2009. (v.
21.) önkormźnyzatirendeletének teľiileti hatźiyźratekintettel a rendeletben foglaltak szerint

a) a koneľületęt a ľendeletben előírt hozzájćrúźls nélkül vagy attol eltérő módon, azt

me ghaladó mértékben haszná|j a,

b) a rendelet 2.$, 3.$ (4)-(6) bekezdésben, 4.$ (1) bekezdésben és az S.$-ban szabá|yozott

kĺitelezettségeket megszegi.

(2) AZta dolgot, amellyel a jogellenes közterĹilet-basznźiat megvalósult el kell kobozni, és el

lehet kobozni azt a dolgot amelyre nézve az (1) bekezdésben meghataľozott ti|tott,

kĺizösségellenes magatartást elkövették.

(3) 
^z 

(1) bekezdésben meghataľozott cselekmény miatt a közterĹilet-felügyelő ötvenezer

foľintig terjedő helyszíni bíľságot szabhat ki.



3. Eljáľásĺ szabályok

12.S
Az eljáľás megĺndítása

(1) A tiltott, közĺisségellenes magatartás miatti eljaras bejelentés, az intézkedésre jogosult
jelzése, a polgármesteń hivatal kĺiztisztviselőjének észlelése vagy báľmely hatóság
kezdemény ezéséľ e indul.

(2) Nem áILapíthatő meg tiltott, közĺisségellenes magatartÁs, ha a cselekmény miatt
szabályséľtési vagy büntetőeljarás indult, továbbá ha a cselekmény olyan jogellenes
magatartás vagy mulasztás miatt indult, amelyet más hatóság vagy bíľóság mźr jogerősen
elbírált.

(3) Jelen ľendeletben nem szabályozott eljĺárási kérdésekben akozigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás á|ta|énos szabá|yairól szóló 2004. évi CXL tĺiľvény rendelkezései iranyadóak.

13.S
Eljáľó hatóság

A tiltott, kĺizösségellenes magataľtások kapcsán a hatósági eljáľásokat az ĺinkoľmźlnyzat
Képviselő-testtilete által a jelen rendeletben átruházotthataskĺirbenajegyzó folýatja le.

14.S
Szankciók

(|) 
^z 

elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az a jogséľtőre vagy a dolog tulajdonosára a
jogséľtés súlyával aľĺínyban nem álló, méltĺínytalan hátrányt jelentene.

(2) Az elkobzott do 1o g fu laj donj o ga az ĺinkoľm ény zatr a szá|I.

(5) A kiszabott helyszíni bírságot éskozigazgatĺĺsi bírságot ahatfuozat közlésétől szrĺmított 30
napon beliil kell befizeüri a hatáĺozathoz mellékelt befizetési utalványon Budapest Főv:áľos

VIII. kerĹilet Jó zsefu aro si onkoľman y zat szźlmIźtj ar a.

4.Zárő ľenđelkezések

ls.s

(|)Ez a ľendelet 20|2. május 2|.én lép hatályba.

(2) Hatállyáľ- vesńi a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 30120|2. (V. 10.)

cinkoľmánvzati rendelet.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos onkormányzat
Képviselő.testületének

... 12012. (....) önkoľmá nyzati ľendelete

az egyes tinkoľmá nyzati ľendeletekben megállapított szabályséľtésĺ
tényállások hatályon kívĺil helyezéséľől

Budapest Fővaros VIII. KerĹilet Józsefuáľosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete a helyi
ĺinkormányzatokról sző|ő 1990. évi LXV. törvény 16.$ (1) bekezdése alapjan és az
Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában,254.$ (4) meghatáĺozott feladatkĺĺrében és

e|járva a következőket rendeli el:

l.$ Hatályát veszti
a) Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
4611999 CXII.OI) önkormányzati ľendeletének (a szeszesital fogyasztásanak a ti|tásfuő| a

köaerületeken) 4.$-a'

b) Budapest Fővĺĺĺos VIII. KeľĹilet Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő.testiiletének a
Józsefuĺáľosi Önkoľmĺányzat á||attartási rendjéről szóló 3212004. (VII. 03.) l l.$-a,

c) Budapest Főváĺos VIII. Kertilet Józsefuarosi onkotmźnyzat Képviselő-testiiletének a
józsefulírosi zĺĺldteľtiletek és zöldfelületek védelméről és hasznźiatárő| szőIő 5712007 (X.16.)
önkoľmĺĺnyzati rendelet 6. $ -a,

d) Budapest Fővaľos VIII. KerĹilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
közteriiletek, ingatlanok rendjéľől és a koztisztasĘárő| sző|ó 6212007 (xI.13.) számil
önkormányzati ľendelet 4.$ (6) bekezdése, 5.$ (11)' (15) és (16) bekezdése, 14.$ és 15.$-a,

e) Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuaľos önkoľmányzati je|képeinek (címer, zász|ő lobogó) a|apításátől, és a jelképek
haszná|ati rendj éľől szőIő |3 l 1996 (III. 8.) önkoľmany zati rendelęt 8. $ -a,

f) Budapest Fővaľos VIII. KerĹilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
,,Józsefuiĺľos'' név felvételéľől és használatárőI sző|ő 4312007 (VII.16.) ĺinkoľmányzati
rendelet 9.$-a,

g) Budapest Főviíĺos VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének a
Józsefuaľos kártyáról sző|ó 64 1201 1 CXI.07.) önkoľmany zati renďelet 7. $ -a,

h) Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuĺáľosi onkormźnyzatKépviselő-testiiletének az avat
és keľti hulladék égetéséről, továbbá a hźztartási, kereskedelmi és vendéglátóipaľi vagy más
jellegri tevékenységgel okozott légszennyezésľe vonatkozó szabályokľól szóló 40ll993.C{I.
23.) önkormźnyzati rendelet 1-4.$-a és 6.$-a.

2.$ Ez a rendelet 20|2. május 2| . napján lép hatĺĺlyba.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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