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Határ ozatí j av as|at a bizottság, szźffiáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
megÍárgya|źsát.

I

Tisztelt Képviselő.testület!

Magyarország he|ý önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény 143. $ (4)
bekezdésének d) pontja (hatályos: 2013. januaľ l-től) felhata|mazást ad a Képviselő-
testiiletnek, hogy rendeletben hatźrozza meg a k<izĺisségi egyĹittélés a|apvető szabá|yait,
valamintezekelmulasztásánakjogkövetkezményeit.

A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismeretesek azok a múlt évi jogszab źiyváitozások, amelyek
alapjaiban vźĺ|toztatták meg a közrendi szabáIyozás rendszerét, s benne az cinkormtnyzatok
szerepét, lehetőségeit. Ezek sorában közvetlentil utalni kell a 2Ot2, április 15-én hatźiyba
lépett tĄ szabáIysértési töľvényľe (2012. évi II. tv.), amivel az <ĺnkormźnyzatok önálló
szabálysénési tényállás megáI|apítására szóló fe|hata|mazása, s egyidejtileg a jegyző
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szabáIysértési hatósága is megszúnt. Mive| a hattiyos szabályozás szeint szabálysértési
tényállást a továbbiakban csak ttirvény źĺ||apíthat meg, az előzőkbő| következőleg időkĺizben
hatályon kívĹil kellett helyezni az cinkoľmányzati rendeletek szabáIysértési tényállásokat
me gtĺ|Iapitő ľendelkezé s eit i s.

Tekintve, hogy a korábbi (törvényben, kormányrendeletben megállapított) szabtĺIysértési
tényállások csak egy r.észe keľeii|t źlL uz új tciľvéllybe, illetvc az tinkoľlniĺlyzatok áltäl alkotott
szabälysértési ręndelkezések egésziikben kiestek, igy azonnal megmutatkoző szabtůyozási
hiany keletkezett volna a jogľendszerben.

A jogalkotó nýlván ezen nemkívánatos he|yzet megelőzéséľe iktatta be és léptettehattĺ|yba a
Magyarországhe|ý önkormanyzatairő| szőIő 2011. évi CLxxxIx. tv. 51. $ (4) bekezdését
(szintén 2012. április 15-től hatályos), amely fe|hata|mazta ahe|yí önkormányzat képviselő-
testiiletét, hogy rendeletben tiltott, közösségellenes magataľtásokat határozhasson meg' s ezen
magatartások elkövetőire ötvenezer forintig teľjedő helyszíni bírság és száztitvenezer forintig
teľjedőki5zigazgatásibírság|<lszabásátrendelhesseel.

Ezen felhata|mazássa| élve a Tisaelt Képviselő-testiilet elfogadta a tiltott, közösségellenes
magataľtásokľól szőIő 32l20I2,(Y,2|,) tinkormányzati rendeletét, amelyet azonban a
67|2012.(XII.07.) önkoľmányzati ľendelettel hatályon kíviil he|yezett, miután aZ
Alkotmanybíľóság a38l2012.(XI.14.)AB határozattwal a20I1. évi CLXXXX' tcĺrvénynek az
ęIózők szerinti rendeletalkotásra fe|hata|mazó 51. $ (4) bekezdését megsemmisítette.

2013. janufu l-jén azonban hatá|yba lépett Magyarország he|ý ĺinkoľmányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. $ (4) bekezdésének d) pontja, amely a|kalmazásźĺva| az
önkoľmanyzatok Képviselő-testtiletei rendeletben meghatärozhatjtlk illetékességi terulettik<in
a ktizösségi együttélés ďapvető szabá|yait, valamint ezek elmulasztásanak
jogkövetkezményeit.

Tisztelt Képviselő-tęstĹilet !

A lakosság és az önkormányzat részérő| is egyaľant fokozott az igény, - önkormányzatltĺlk
részérőI eros az elkötelezettség - a ktiztęrületek rendje, a lakosság nyugalma, a köztĺsségi
együttélés alapvető normái, a köztisségi értékek hatékony védelme irtnt. Az eddigi
tapasńalatok a*. mlĺatják, hogy a magasabb szintrĺ jogszabályok által nem kellő mélységben
szabáIyozott közösségi együttélési viszonyok alapvetően két területen kívannak meg helý
szabźĺ|yoztĺst: egyrészt a helý köztlsségi egytittélés legtágabb helý szintjén, (esetiinkben
Józsefuáľos) közterĹiletein, másrészt a közösségi együttélés egy snĺkebb teľĹiletén - a lakó
közösségekben. A mellékelt és elfogadásra javasolt rendelet tervęzet is elsősoľban e két
területet szabáIyozza _ részint úgy, hogy akoneru|etek rendjének eddigi, maľ meglévő helý
szabá|yaihozpéĺubi,ntetés szankciót rendel, és ézze| erősíti a közösségi magatartási szabályok
betaĺtását; másľészt a lakókĺizösségi egyiittélés alapvető noľmáit elősz<jr vonja szabźiyoztts
aIá, azonban e szabáIyokat többnýre abban az esetben rendeli akalmazni - amennýben a
helý lakóközösségek azza| ellentétes, vagy más szabźiyozźst magukra nézve nem
állapítottak meg.



Meggyőződésem, hogy a megfelelő helyi noľma renđszer, a szankcióval való fenyegetettség,
sziikség szerint a szankciók a|kaImazása jelentős visszataľtő etó ajogséľtőkkel szemben és

hatékonyan hozzźljtrul az itt é|ok életköriilményeinek j avítástĺhoz.
Az e|őzőekben kifejtettek alapjan a mellékelt ľenđelet tęrvezet elfogadását javasolom.

tsudapest, ,2UI,3. jarulär,f I.
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Bud a pest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ Onko rmányzat
Képviselő-testĺiletének

.... l20I3. (. ....) önkoľmányzati ľendelete
a kiizösségi egyĺittélés alapvető szabállyaiľól és ezek elmulasztásának

j ogkövetkezményeiľől.

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilęte a
Magyaroľszág helrý önkormányzatairól sző|ő 20|1. évi CLXxXx. ttĺrvény 143. $ (4)

bękezdés d) ponjában kapott fę|hatalmazás alapjźn, az A|aptowény 32. cikk (1) bekezđés a)

pontjában meghatározott fęladatkörében eljárva a közösségi egyĹittélés alapvető szabtiyairő|
és ezęk elmulasztásĺĺnak jogkĺivetkezményeírol a következőket ľendeli el:

I. Altalános ľendelkezések

A ľendelet hatźůva

1.$

(1) A rendelet hatáIya azontermészetes személyekre, jogi személyekľe, jogi személýség
nélktili szervezetek're teľjed ki, akilďamelyek Budapest Főváros VIII. keľĹilet

Józsefuaľos kozigazgatási teruleténmagatartásukkal e ręndelet szeľinti szabźůyszegést,

mulasztást valósítanak meg.

(2) A rendelet alkalmazása szempontj ábő| a kcizösségi egyĹittélés alapvető szabáIyźnak
minősül minden olyan ktjtelezettség, tilalom, magatartási szabály, amelynek Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuiíľos kozigazgatási teniletén való megszegéséhez,

elmulasztá sźlhoz e renđelet szeľinti j o gk<ivetkezmény kapc solódik.

II. A köztisségĺ együttélés általános szabályaival kapcsolatos ľendelkezések

Szeszesital -fogy asztálss aI kapcsolatos előíľás ok megsze gése

2.S

(1) Aki Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-
testt'iletének a közterületi szeszesital-fogyaszttĺs ti|a|máró| sző|ő 4611999. (X[.01.)



önkormányzati rendelete 2. $ (1) bekezdése szerinti tilalmat megszegve közteľiileten
szeszesitalt fo gy aszt,
százezet forinti g terj edő közígazgatási bírsággal súj tható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatźrozott cselekmény elkĺivetőjével szemben a közteriilet-
felügyelő ötvenezer forintig teľjedő helyszíni bírságot szabhatki.

Az ĺizletek éjszakai nyitva tartására vonatkozó előírások megszegése

3.$

Aki Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-
testtiletének az üzletek éjszakai nyitvatartási ľendjéről szóló 45|2008.(IX,I2')
cinkormányzati rendelete hatźiya a|á tartozo iz|etet a 23-06 óra közötti időszakban

annak ellenéľe nytva taĄa, hogy az alkoholtaľtalmú italok arusítását a 23-06 őra
ktjzötti időszakban besztintetné, vagy nem tesz eleget az alkoholtaľtalmri italok
árusítása 23.06 őra kozotti besztintetéséről szőIő _ a vásárlók részére írásban, jól
|áthatőhelyenadott_ttĄékoztattlsikötelezettségének,
szźnotv enezer forinti g terj edő ko zigazgatási b írs ág g al súj tható.

Jogosulatlan pénzváltó tevékenység

4.$

(1) Aki köztertileten,kozforga|om számáĺa nýtva á1ló teľiileten hatósági engedély nélkül
j ogosulatlanu| pénzvá|tó tevékenys éget végez,
százotv enezer foľi nti g terj edő ko zigazgatási b íľsá g gal súj tható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatźrozott cselekmény elkövetőjével szemben a közteľĹilet-

feltigyelő cjtvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Köztisztas ággal kapcsolatos szabályok megszegése

s.$

(1) Aki Budapest Fővaľos VIil. kerület Józsefuaĺosi Önkoľmźnyzat Képviselő-
testületének a közteniletek, ingatlanok ľendjéről és a köztisztaságáĺő| sző|ő 6212007,

(XI.13') szźlmí cĺnkoľmányzati renđe|etében (a továbbiakban: K<izten.) ę|őírtakat
megszegve:



a) nem gondoskodik az ingatlana előtti jáľda tisńtľrtarttľsaĺól, hó eltakaľításaról és

síkosság mentesítéséről (Közerr. 4.$ (1) a)'
b) nem gonđoskodik az épnletek homlo|<zatźnak a ftildszint feletti fr'dém magasságáig

terjeđő, továbbá azingatanok keľítéseinek tisztan tartásźrőI (Kĺizten. 4.$ (l) b)'
c) nem gondoskodik az illegális falragaszok, akozíz|ést séľtő vagy a vaľosképet rontó

festések eltávolításaľól, amennyiben az azokat elhelyező vagy akinek az érdekében a
kihelyezés történt nem ismert (Közterr. a.$ (1) c)'

d) nem gondoskodik a csapadéI<:liz zavartalan let.olyásät akadályozó anyagok és más
hulladék eltávolításarő| az ingatlan előtti utcai csapađékvíz e|vezďo csatomák, illetve
arkok és miĺtaľgyaik esetében (K<lzten. 4'$ (1) Đ,

e) az iDlete előtt a nyiwatartási idő alatt nem he|yez el hulladékgyujtő edéný, i||etve az
elhelyezett hulladékgffitő edéný nem iiríti sztikség szeľint (Közten. 4.$ (3))'

f) nem gondoskodik a szórólapok, röplapok utcai teľjesztői tevékenysége nyomán
keletkezett hulladék ö sszetakarí tástrőI (Közteľľ. 5 . $ (6))'

h) a vaľosrészte meghiľđetett lomtalanítás időpontját mege|őzően t<jbb mint 24 őráva|
he|yezi e| az e|szźĺIlítandó feleslegessé vźiő tätgyakat, ingóságokat (lomokat), valamint
tĺgy he|yezi el ezeket, hogy akadáIyozza vele a gyalogos és jáľmú forgalmat (Közten.
s.$ (8),

j) közteriileten autót mos, illetve az autő karbarltartása során keletkezett szennyeződést
nem távolítja el (Közten. 5. $ (11)'

k) kóros bódulat keltésére alkalmas szert, anyagothasznźů, fogyaszt (,,szipuzik'')
kĺizteľtileten (Köten. 9. $)'

citvenezeľ forintig terj edő kozigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közteľület-feltĺgyelő ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Kiizteľĺilet.használattal kapcsolatos szabályok megszegése

6.S

(1) Aki Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testületének a Józsefuaľosi onkoľmanyzat tulajdonában lévő kdzterĹiletek

hasz-ná|atától és hasznźiatźnak ľendjéľől szóló 2412009. (V. 21.) önkoľmanyzati

rendelete teriileti hatźiya aIá tartoző közteľĹiletet

a) rendeltetésétől eltérően jogellenesen használ,
b) ľendeltetésétől eltérően, a rendeletben előíľt közteľĹilet-haszná|ati hozzźĄtlru|ás

nélktil vagy attőI eltérő móđon, art megha|adó méľtékben használja, továbbá a

rendeletben szabá|yozott egyéb kcitelezettségeit megszegi,
c) tizemképtelen jármrĺ téno|ására a rendeletben külön erre biztosított feltételeket

meghaladóan, vagy az e|oirt közteľĹileti-haszná|atihozzájźruIźls nélktil, tovthbá az
eľre vonatkoző tí|almat megszegve hasznźija,

százotv etezer foľinti g terj e dő ko zigazgatási bírs ág g al súj tható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatáľozott cselekmény miatt a közterület-feliigyelő ötvenezer
foľintig teľjedő helyszíni bíľságot szabhat ki.



Ztildteľületeko ziildfelĺiletek, valamĺnt a fás száľr'i nłivények védelmével kapcsolatos
előíľások megszegése

7.$

(1) Aki Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormáĺyzat Képviselő-
testĺiletének ajózsefuaľosi zcildterĹiletek és zöldfelületek védelméről, hasznźlatfuól szóló
5712007. (X. 16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Zo|dr.) területi hattůyźra
tekintettel a rendelet előírásaiba utkozo móđon:

a) a zĺlldfelületet a ľendeltetésétől eltérő célra (ĺĺľusítás' rendenłények, egyéb uz|ęti
tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes egyetértése nélkül, az ę|oirt engedély
Íĺtnyában haszná|ja, a z<jldfelület rendeltetéstől eltérő célľa engedéllyel történő
haszná|atátnak megszűnésével a zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon beltil
nem állítja helyre (Zö|đr.5.$ (4),

b) a zöldfeltilet rendęltetéstől eltéľő ideiglenes hasznźiata során a novéĺyzet, a
zcjldterület felszeľelését képező építmények, beľendezések sériilése,
megsemmistilése veszélye esetén a novényzet védelméľó| _ a helyszínen favédelmi
keľítés, kaloda e|helyezésével _ vagy a novényzet előzetes áttelepítéséről, szükség
esetén az e|őírt pótlásáról nem gondoskodik (ZöIđr. 5. $ (5)),

c) aközhaszná|atu zöIďterületekhez tartozőjátszótereket és játszószereket 16. életéve
betöltése után hasznáIja (Zö|dr. 5.$ (8),

d) zöldterületen|abdajćĺtékot folýat az arÍa kijelölt helyen kívĹil és nincs figyelemmel
mások testi épségére (ZöIdr.5.$ (12)),

e) jĺíľművelzcjldfelületek erre acé|rakijelölt útjain kívülközlekedik (Zö|dr.s.$ (13),
Đ gyepfeltiletre, paľkosított területre gépkocsival vagy más jáľművel behajt, beáll

(ZöIđr.5.$ (14)'
g) az úttesttől szintkülĺjnbséggel vagy más láthatő módon elhataĺolt, illetve az úttest és

a járda közotti, szi|átd burkolattal el nem látott területeket _ azt kifejezetten
megengedő közuti je|zéshíányában _ gépjáľmúvel megállás céljából igénybe vesz
(Zoldr.5.9 (15),

h) zöldteľĹileten, bármely közkifolyőná|, valamint
tárgyatmos (Zöldľ. 5.$ (16),

kútnál jáľművet vagy szennyezett

Đ a szcjkőkútban, tőban fiiÍdik - a hőségriadót kivéve _ vagy báľmilyen módon azok
vizébeIép (Zo|đr' 5.$ (17),
zcildfelületen szemetel, törmeléketvagy egyéb tárgyakat|erak (Zoldr. 5.$ (18)),
ztĺldfelületen reklámhordozót helyez el a közterület hasznáIattra vonatkozó
jogszabálý rendelkezések ellenére, a tulajdonos engedélye és a sztikséges hatósági
engedélyek nélkĹil (Zö|dr, 5.$ (1 9),

1) játszőt&re kutyát vagy más állatot enged be, illetve aztbevíszi (Zö|đt.5.$ (20)),
m) köztenileten kempingezik, illetve azon ídeiglenes szálláshelyet létesít, tovźĺbbá a

zöldterĹilet ferurtaľtását akadźiyoző tevékenységet folýat (Zi)|dr.5.$ (21),
ötvenezer forintig terjedő kozigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki Budapest Főviĺľos VIII. keľül et !őzsefváros kozigazgatási területén lévő fás szĺáru
növéný jogellenesen kivág, megcsonkít, részeit károsítja, felületét megséľti' továbbä

i)
k)



az is, aki az e körben egyeđi hatósági hatźrozattal. elrendelt pótlási ktjtelezettségét nem
teljesíti (A fas szĺírri növények védelméro| sző|ő Kormányrendelet, Zij|dr.6/A.$(l)-
(3), 6/8.g(1)-(e),

százotvenezerforintigterjedőközigazgatásibírsággalsújtható.

(3) 
^z 

(1) bekezdésben meghatátozottcselekmény míatt aközterĺilet-felügyelő ötvenezer
foľintig terjedő helyszíni bíľságot szabhat ki.

Józsefváľos tinkormá nyzatijetképeĺnek jogosulatlan használata

8.$

Aki Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuárosi Önkorm ányzat Képviselő-
testtiletének a Józsefuáľos önkormźnyzatijelképeinek (címer, zászlő,lobogó) alapítáśáról, és
a jelképek hasznéiati rendjéről szőIő 1311996. (III. s..; .ĺnl.o'- źnyzati ňía"l.t" előírásait
megszegve Józsefuáros önkormányzati jelképét jogosutatlanul, engedély nélkĺil, az
engedélytől eltérően, vagy közösséget sértő módđn hašznayafel,
szźnofit enezer foľi nti g teľj edő ko zigazgatás i b írs ág g al súj tható.

Közigazgatási név j ogosulatlan használata

e.$

Aki Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormrányzat Képviselő-testületének a
,,Józsefuiíros'' név felvételéről és haszná|atfuő| sző|ő 4312007. (VII. 16.) önkorm źnyzatl
rendelete szerinti ki5zigazgatási megjelölést vagy nevet a ľendelet e|őírásaitmegséľtve veszi
fel vagy hasznä|ja,
százezer foľinti g terj eđő ko zigazgatás i b írs ág g al súj tható.

Józsefváľos Kártya jogosulatlan használata

10.$

Aki Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmĺĺĺyzat Képviselő-testiiletének a
,,I-őzsefvátos Kźlrtyárő|', sző|ő 64/2OtI, (XI' O7.) cĺnkormányzati rendelete szeľinti
,,Iőzsefvźros Kártyát,., jogosulatlanut igényli, jogosultśága megszűnése utĺán hasznáIja, vagy
nem a nevére szőLő kártyáthasznál fel,
százezer forinti g terj edő közigazgatási b írs ág gal s új tható.



III. A kiizłisségi egyĺittélés lakhatással' a lakóépiiletek rendjével, tisztaságával
kapcsolatos szabályaĺ

Allattaľtás lakóépĺiletben

11.S

(1) Aki a felügyelete alatt Lévő á||at által ttibblakásos lakóépület közös haszná|atra

szolgáló terĹiletén okozott szennyezés haladéktalan megsziintetéséről nem
gondoskodik,

(2) Aki a felügyelete a|att lévő állatot feltigyelet nélkül enged többlakásos lakóépület
köztĺs haszná|atra szo|gźiő teriiletére, ilyen terĹileten ebet megfelelő (legfeljebb 2

méter hosszúságú) pőtáz nélkül vezet, valamint támadó természettínek ismert ebet

megfelelő pőrźz és a marás lehetőségét kizärő szájkosaľ egyĹittes a|ka|mazása nélkül
vezet,

(3) Aki ttibblakásos lakóéptilet közcis haszntiatra szolgá|ő terĹiletén á|Iatot tart, á||atot

etet, ilyen területre gazdtú|an á||atot - ideértve a ga|amboka/t is - odaszoktat,

(4) Aki a külön tulajdonában, vagy - jogcímétől fiiggetleniil - hasznáIatában lévő
ingatlanán, ahhoz l'artoző ingatlanĺészen (pi' erkélyen) gazdtĺLan állatot (p1. galamb)

másokat zavaró módon etet, odaszoktat,

százezer foľinti g terj edő ko zígazgatás i bírsá g g al súj tható.

A lakhatás nyugalma, a lakóépületek rendje

12.S

Aki többlakásos lakóépületben

a.) hétköznap 22-06 óra kcizcitti, héwégén szombaton 16 őra - hétfo 06 óra közötti,

ünnepnapon 0-24 óra közötti időszakban a külön tulajdonában, vagy - jogcímétől

fiiggetleniil _ haszĺźiatában á|Iő ingatlanon beliil á|ta|a, vagy megbizästlbő| végzett

építési-szerelési-felújítási munkával, valamint egyéb, zajja|jaró tevékenységgel a lakhatás

nyugalmának védelmére szolgáIő htr;irendi szabáIyokat megszegve _ ide nem éľtve a
törvényben szabáIyozott szabźůysértés esetét - a lakókĺjmyezetben élők nyuga|mźlt
zavĄa,



b.) lakóéptĺlet kcjzös haszĺźiatlltárgyait, épületszerkezetét, helýségét, olyan módon, vagy

célľa használja, amihez az eÍÍe jogosult jogszabálýan előíĺt hozzájźn:|ásĺĺt előzetesen

nemszetzimeg,

c.) az źita\a, va1y megbíztĺstĺbő| végzett építési, szerelési, felujítási munkával

ĺisszefiiggésben keletkezett, a kcizcis hasznźĺIatra szo|gźtlő teľiiletekĺe, éptiletrészekľe keľtilt

szeluryeződést, lrulladékot, egyéb szenretet ésszerĺĺ hatáľidőn bcltil ncm távolítja cl,

d') akar tulajdonosként, akár _ jogcímétől fiiggetlentĺI_haszná|óként haladéktalanulnęm

tesz meg minden sziikséges intézkedést annak érdekében, hogy a kcizös tulajđon

tátgyaiva|, vagy a kcizös haszntiatta szolgáló épiiletrészekkel, berendezésekkel

kapcsolatos ellenőľzés, karbantartás elvégezhető, vagy rendkívüli káľesemény,

v eszéIyhely zet elháľítható l e gyen,

e.) a közös használatra szolgźl|ő területet (folyosó, udvar stb.) nem a ľendeltetésének
megfelelő cé|ra, vaąy az arľa jogosu|t á|ta| szabáIyozott módtól eltérően haszntĺI,

szźzezer forinti g terj edő közigaz gatás i b írs ág gal súj tható.

IV. Eljárásĺ szabályok

12.$

(1) AZ e rendelet szerinti kozígazgatási bírsággal kapcsolatos eljárásban - eltérő

rendelkezós hiányában - a kozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általános

szab á|y air ő1 szó 1ó 20 0 4 . évi CXL törv ény rendelkezés eit kell a|ka|mazni.

(2) Az e rendelet hatá|ya aIá tartoző önkoľmanyzati hatosági ügyekben a Képviselő.
testület átruházott hatáskörében a jegyző jaĺ eI.

(3) A szabtůyszegés jogkövetkezményeként - első ízben, a mulasztás kĺjrülményeiľe

tekintettel - közigazgatási bírság helyett figy eImeztetés is alkalm azhatő.

(4) A kiszabott kozigazgatási bírságot, helyszíni bírságot ahatźrozat közlésétől száĺĺńtott

30 napon beliil kell beťĺzetní ahatźĺtozathoz mellékelt befizetési utalványon Budapest

F ő vaĺo s V II I. kerül et J őzsefv áro si onkoľm ény zat számIź$ ar a.

(5) A kozigazgatási bírságga|, he|yszini bírsággal kapcsolatos eljarás megindítása, a

bírság kiszabása és megÍizetése nem mentesít a kiilön jogszabźiybaÍL, vagy egyedi

ható s ági hatát o zatb an előírt kcitel ezettség telj es íté s e aló l.

(6) A jegyzo döntése elleni fellebbezés tźlĺgyźban a Képviselő-testiilet a
Vaľosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság előzetes véleményének beszerzésę után
dcint.

t0



Zárő rendelkezések

13.S

(|) Ez a rendelet 2013' máľcius 1-én lép hattĺ|yba.
(2) Rendelkezéseit a hatá|ybalépése után elkövetett szabźiyszegések, mulasztások miatt

indult ügyekben kęll alkalmazni.

Rimán Edina
jegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgármester
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INDOKOLAS

I. Áttatános ĺndokolás

Az önkormtnyzássa| szemben kifejeződő táľsadalmi igény megköveteli, hogy ,az

állampolgarok közösségi együttélését minél szélesebb köľben elősegítse. Az erľe
alkotott közhatalmi noľmák egyszeffe mércét adnak és követendő iľaný is jelentenek
a kcizösség tagsai szźĺmfua a vtĺItozatos élethelyzetekben, a közösségi egyĹittélés
külcinfele teľĹiletein. Koztfü is különös jelentőségűek a közterületeken, a
lakóközösségekben előadódó, haIaszthatat|an szabá|yozási igényt tźtmasztő
konfliktusos élethelyzetek. A közösségi egyĹittélés szabályaiĺak' elmulasztásuk
jogktĺvetkezményeinek normaszinttí megjelenítése az elozók mellett alapvetően a
megelőzést és a visszataľtást is szolgěůja.

A szabálysértésekkel kapcsolatos töľvényi szabáIyoztlst követően, majd pedig a tiltott,
közösségellenes magataľtásokkal kapcsolatos Alkotmĺínybírósági đöntés utan előállt
helyzetben is az önkormányzat múlhatatlan ttiľekvése, hogy élve a Magyarország helý
önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. $ (4) bekezdésének d)
pontjában kapott fe|hata|mazássa1, rendelętben szabályozza a közösségi egyiittélés
alapvető szabá|yait, elmulasztásuk j ogkövetkezményeit.
A rendeletalkotás tlizott célja legr<ividebben: a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a
közösségi együttélés feltételeinęk javítása, a közterületek, a lakőházak rendjének,
tisztaságtnak, a lakhatás nyugalmźnak a helyi rendeletalkotás adta lehetőséggel való
biztosítása.

II. Részletes indokolás

1.$-hoz:

TeľĹileti,személyihatá|yt,érte|męzorendelkezésttarta|maz.

2-12. $-hoz:

A rendelet szabźiyozttsi taľgya szeľinti részletezéssel és csoportosításban a kĺizösség
egyĹittélés alapvető szabáIyait és azok megséľtése esetén a|ka|mazandő
j o gkövetkezményeket hrta|mazzźlk'

13. $-hoz:

A rendelet a|kalmazásźĺra irźnyadó eljarási szabáIyokat' köZtĺik a jegyző átnlházott
hatáskörben v a|ő e|járźtst rögzíti.

14.$-hoz:

HatäIyb a l éptető ľendelkezé st tartalmaz.
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