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Tisztelt Képviselő.testiilet!

I.

Tényállás és diintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Magyarors zághe|yi önkoľmány zataírőI szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban:
MötV.) 143. š ił) bekezdés d) pontja felhatalmazza a helyi önkormźnyzatokat aÍÍa, hogy a
egyÍittélésalapvető szabáIyaít, valamint ezek elmulasztźĺsánakjogkövetkezméĺyeit
kĺizĺisśégi
szabźiyozza.
Az előteľjesztés mellékletétképezo rendelettervezet cé|ja olyan, a helyi közösségi együttélést
zavarő 1evékenységek, vaey mulasztások megfogalmazása, tiltása és a helyes
cselekményeknek jogkĺivetkezményekkel való kikényszerítése,melyek Józsefváros területén
a helyi adottsĺgok, kö.ĺil.é.'yek miatt fontosak az itI lakók' vagy a közösség egészének
érdekei .'.-po''t.1ából, és melyeket a szabá'|ysértési törvény, vagy más, magasabb szintű
jo

gszab áLy nem szabáIy

o

z.

rende1ettervezet 2-10. $-a a közösségi együttélésalapvető szabá|yait sértővel szembeni
jegyző.
eljáľási szabályokat tarta|mazza' melyek szerint elsőfokú hatósági jogkör gyakorlója a
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A szabályszegőve| szemben alka|mazottjogktivetkezmények:kozigazgatási

bírság, helyszíni
hatósági eljrĺľás
akozigazgatási
összhangbarl
bíľság, melyek felső határát a rendelettervezet
és szolgáltatás általźnos szabályairő| szőIő 2004. évi CXL. tĺiľvénybenfoglaltakkal - a
közösségi egyiittélésalapvető szabáIyaít sértő szabáIyszegésekhez kapcsolódva
differenciáItan á||apítja mę g.

A

rendelettervezet további részeíaz egyes szabá|yszegéseket és azok jogkövetkezményeít
hatátozza meg, melyek az alábbiak:

-

közterulet rendjét és lakóköľnyezetet sértó szabályszegések,
zĺjlđteľület,z<jldfeliilet hasznáIatźlvaL kapcsolatos szabźiyszegések.

Tájékońatom a Képviselő-testiiletet, hogy a renđelettervezet korábban megküldésre került
ttrsashtui kĺjzĺjsképviselők részéreészrevételés javaslat tétel céljábő|, azonban 1lyen az
előkészítéssoriĺn nem éľkezett.

il.

A beteľjesztés indoka

A rendelettervezet elfogadása

a

Képviselő-tęstület át nem rvházhatő hatásköľébe l.artozlk.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása
A döntés célja helyi rendelet elfogadása, Jőzsefváros területén magasabb szintú jogszabályok
által nem szabźiyozotl, de a helyi közĺisségi egyĹittéléstzavatő tevékenységek, vagy
mulasztások rendelętben ttiľténő megfogalmazása, és tiltása, valamint a helyes cselekmények
hatósági úton, jogkovetkezményekkel való kikényszerítéséheza jogszabályi felhata|mazás
megadása.

A

rendelettewezet elfogadásának másodlagosan varl pét.lzigyi hatása, mert a kiszabott és
befizetętt helyszíni bírság és kozigazgatási bírság az onkormányzat bevétele. Ezen bevétel
azoĺbaĺnem tervezhető és célkéntnem is foga|mazható meg.

IV. Jo gszabályi kiiľny ezet
A Képviselő-testület d<jntése az Mötv. 42. s I. pontján, valamint a 143. $ (4) bekezdés d)
pondan alapul, mely szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletben hatátozza męg az öngondoskodás és a közösségi feladatok e|Iátásához valő
hozzájźlruIés, továbbá a közösségi együttélésalapvető szabáIyait, valamint ezek
e|mu|asztźts ának j o gkövetke zménye it

;

Fentiek a|apjźnkéremaz előterjesztés mellék|etétképező<ĺnkormányzati ľendelet elfogadását.
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Budapest, 2016' május 30.

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Budapest Főváros YIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő.testůiletének
... 12016. (......) iinkoľmányzati ľendelete
a ktiziisségi együttéIés alapvető szabályaĺról és ezek elmulasztásának
jo

gktivetkezm ényeirő l

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuríľosi Önkormányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatátozott jogalkotási hatásk<irében,
valamint a Magyarorczág helyi onkormányzatairól szóló 20It. évi CLX)O(IX. törvény 8. $
(2) bekezďésében meghatĺĺľozottfę|adatköľében e|jáwa, a 143. $ (a) bekezdés d) pontjában
kapott fe|hata\mazás a|apján, a kozígazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás általános
szabá|yafuől szóló 2004. évi CXL. törvény 94lA. $ (la) bekezdése a|apjźln a kövętkezőket
rendeli el.

1. A

ręndelet hatźiya

1. s E ľendelet hatáIya Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat (a
továbbiakban: onkormányzat) kozigazgatási területéľe teľjed ki. E rendelet rendelkezéseit
minden 14. éIetévétbetöltött természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel szemben kell alka|mazní, aki (amely) cselekményével,
mulasztásával, egyéb magatartásávaI megséľti a közösségi egyiittélés e rendeletben
meghatáĺ ozott alapvető szabáIy ait.

2.E|járásí szabźiyok

2. $ A kozösségi egyĹittélésalapvető szabźiyaítséľtő magataľtás miatt indult kozigazgatási
hatósági eljaľás lefolytatására átruhź.zott hatáskörben

a

jegyzó jogosult.

A

közösségi egyĹittélésalapvető szabźiyait sértő magataľtás miatti eljárás során a
kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás á|ta|ános szabályairőI sző|ő 2004. évi CXL.
ttĺrvényľęndelkezéseit kell alkalmazni.

3. $

A

közösségi együttélésszabéiyaínakmegsértője nęm vonható felelősségre e ľendelet
a|apjźn, ha a szabá|yszegő magataĺtźsbüntető-, szabźiysértésivagy más jogszabźiy hatźiya

4. s

aIálĺlrtozlk

5. $ (1) A

közösségi együttélés a|apveto szabá|yźi sértő magatartás miatt folytatott
kozigazgatási hatósági eljaľás kizárőIag hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy a

hatóság észlelésea|apján.

Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljáľás:
a) a közösségi együttélés alapvető szabźĺ|yátséľtőcselekmény elkövetéséto|, a hatőság
(2)

tudomásara jutásától,

b)
c)

mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésľenyitva áI|őhatáridő |ejártätő|,
jogellenes állapot fenntartásával töľténő megvalósítás esetén a kcizĺisségiegyüttéIés
aIapvető szabáIyát sértő állapot fennállása a|at1vagy annak megszüntetésétől
szźtmított30 napon belül indítható.

6. $ (1) Közosségi együttélés alapvető szabá|yait megséľtővel szemben kozigazgatási bírság
vagy helyszíni bíľság kiszabásának van lrelye.

(2) Kozigazgatási bírság kiszabására a jegyzó, a helyszíni bírság kiszabására a Budapest
Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti IJgyosztály közteľület-felügyelője

jogosult.

(3)

A

(4)

A

közösségi együttélésalapvető szabáIyát sértő magatartás jogkövetkezményeként
kozígazgatási bírság kiszabása helyett az eset összes k<irülményeire figyelemmel
fi gy elmeńeté s alkalm azhatő .

(3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatők, azzal szemben' aki a közösségi

együttélés alapvető szabáIyait 1 éven beliil ismételten megsérti.

7. s (1) Kiskoru személlyel szemben kozigazgatási bírságot csak akkor lehet kiszabni, ha
önálló jövedelemmel vagy vagyonnal ľendelkezik. Kiskoru személlyel szemben folyatott

eljárásban a kiskoru meghallgatása nem mellőzhető' a meghallgatásról tĺlrvényesképviselőjét
értesítenikell.
(2) Kiskoru személlyel szemben helyszíni bíľság kiszabásĺínak nincs helye.

8. s A kozigazgatźsi hatósági eljaľás megindítása, a figyelmeńetés a|ka|mazása, a
kozigazgatási vagy a helyszíni bírság kiszabása, a bíľság megfizetése a közösségi együttélés
alapvető szabá|yait sértőt nem mentesíti az elkĺjvetett jogsértésmiatti a külön jogszabályban,
e gye di ható sági határ o zatb arĺ elő írt ko te l ezetlsége te lj es ítése aló l.
A

közígazgatási bírságot, a he|yszíni bírságot az ęĺĺolhozotr. dĺintésvégrehajthatővá'
válásától szźmitott tízenot napon belül kell megfizetni a dĺjntésselegyĹitt átadott készpénz
átutalási megbízás (csekk) bęfizetés ińján; vagy a döntésben meghattrozottak szeľinti
bankszámlźnabrténőközvetlenpénzátuta|ássa|.

9. s

10. s Nem állapíthatő meg a közösségi egyiittélés alapvető szabá|yźnak megsértése olyan
halasztást nem hírő elhárítási, vagy helyreállítási tevékenység,vagy cselekmény kapcsán,
amely a katasztrőfa elleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszé|ye|hźtrításźt,
ilzęmzavat kĺjzéľdekbőlszükséges e|htłritását, azonna| fenyegető kár e|hárításźń szoIgá|ja.
3. Közterület rendjét és lakókörnyezetet sértó szabźtlyszegések
11. S Aki
a) nem gondoskodLk az ingatlana előtti járda tisztántartźsźrő|, hó eltakarításaľól és síkosság
mentesítéséľőI,

gondoskodik az ingatlaĺára került illegális fa|ragaszok, kozíz|éstsértő, vagy
városképet rontó festések eltávolitásźrő|, amennyiben az azokat e|heIyező, vagy akinek az
éľdekébena kihelyezés tcjrtént nem ismert,

b) nem

c) nem gondoskodik a beépítetlentelekingat|anatisztttntartásáról,

gyommentesítéséről,

munkavégzése soľán, vagy egyéb tevékenysége következtében a közteľĹiletľe kertilt
szellnyezést _ ismeľetIen szabáIyszegő esetén az, akiĺek a munkavégzés, vagy az egyéb
tevékenység az érdekébenállt _ haladéktalanul nem sztinteti meg,

d)

szo|gá|tatő hely üzemeltetójeként az egység
ĺyitvaJartási ideje alatt_ abejźtľatközvetlen kcjzelében _ nem he|yez el köztéri hulladékgyújtő
edényt, vagy annak tirítésérőlnem gondoskodik, vagy az egység homlokzati vona|tĺő| az
úttestig teľjedő kĺizteruleti ľészt folyamatosan nem tartja tisńán,

e) szórakoztatő, kereskedelmi, vendég|átő,

megsérti a közösségi egyĹittélésalapvető szabźiyát, természetes személy esetén százezet
forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ketlőszázezer
forintig teľjedő közigazgatási bírságga|' vagy a c) pont kivételével ötvenezeľ foľintig terjedő
helyszíni bírsággal sújtható.
12. $ Aki az onkormányzattulajdonában ál1ó

a) közteľü|etet hozzájárulás nélkül, vagy a

hozzájćtru|ástól eltéľőmódon, külonĺjsen a
hozzájtltulźlsban ľögzített céltól, vagy tevékenységtől eltéľő más tevékenységkifejtésére, vagy
abozzájárulásban meghatározott méľtéketmeghaladó alapteľületben használ,

b) a közterület-hasznáIatra a Íilmfoľgatási célri kc]zteľĹilet-hasznáIatra vonatkozó hatósági
szerződésben foglaltakat megszegi, vagy a közterületet hatósági szerzódés nélkül, vagy
jo

gszab áIy me

c) olyan

g s

értésév eI hasznáIj a,

ktĺĺeruletirészthaszná|, ame|yre kdzteľĹilet-hasznźiatihozzź$fuulásnem

adható

megsérti a k<ĺz<isségi egyĹittélésalapvető szabáIyát, természetes személy esetén kétszźnezet
foľintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem renđe|kezoszewezet esetén kétmillió
forintig teľjedő kozlgazgatási bírsággal, vagy ötvenezer foľintig teľjedő helyszíni bírsággal
sújtható.
13. $

4.

Aki

ZöldterĹilet, zöldfelület basznźiatával kapcsolatos szabályszegések

a) a zo|dterĹileten lévő növényzetet (fak, cseľjék,virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb
elemeit, larto zékai1 fel szerelé si

taľ gyait

lpusztítj a, karo sítj a,

e

b) jźúszőténeállatot bevisz, beenged,

gyepfeltiletre, parkosított területre gépjáľmúvel,más jĺáľművel _ ide nem értve a
zöldfelületek karbantaľt ásźú._ behajt, beáll,

c)

d) közkifolyőnáI,

kútnál, jáľművet, vagy szennyezeIttźrgyatmos, vagy szökőkútban fiirdőzik,

e) az úttesttől szintkülonbséggel, vagy más látható módon elhatárolt, az iÍ1est és a jarda
közötti szilárd burkolattal el nem látott tertiletet gépjárművel megálláS vagy várakozás
céljából _ aztkifejezettenmegengedő közuti je|zés hianyában _ igénybe vesz,
megsérti a közösségi együttélésalapvető szabáLyát, szźzezet forintig teľjedő kozigazgatási
bírsággal, vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bíľsággal sújtható.

5.

Módosító rendelkezések

$A

Józsefuaľosi Önkormtnyzat fulajdonában lévő közteriilętęk haszná|atfuő| és
haszná|atának rendjéľől szóló |8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet a kĺjvetkező 36. $
(la) bekezdéssel egészül ki:

14.

,,(1a) A jogellenes kĺizterület haszná.|at ktjvetkezményeire vonatkozó ľęndelkezéseket a
közösségi egytittélésalapvető szabá|yairől és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiroI
s

zó l ó

ö

nko rmźlny zati rendel et tartalmazza.,,

6.

Zárő renďelkezések

20l6.július 1. napján |éphatá|yba.

15. $

Ez

a rendelet

16.

$

Hatályát veszti

a

Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterĹiletek

hasznáIattttól és hasznáIatának renđjérőlszóIő I8l20I3. (Iv.24.) önkormányzatirenďelet
(4)-(1) bekezdése.

34.

$

Budapest, 20|6.június .....

Edina
jegyzó

Danada-Rimán

dr. Kocsis Máté

polgármester
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INDoKoLÁs
A.ltalános indoko1ás
20|2-ben az orczággyĺlés megsztintette a helyi onkormányzatok szabá|ysértési rendelet
alkotási jogát, egyidejrĺleg tłj szabá|yséľtésikódexet alkotott. A törvény nem tarta|maz
ľcndclkczósckct azonban aŻ cgycs önkoľmónyzatok helyi adottságaiból bl.
településszeľkezetből, népességszámból, népsiĺľűségből,infrastrukturával ĺisszefüggő

életforma különbözőségébo|, stb.) eredő, a lakosság nyugalmát, zavartalan együttélésétzavarő
magatartźsokra, mulasztásokra. A töľvényalkotó a Magyaľoľszág helyi önkormanyzatairőI
sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. $ (4) bekezdés d) pondában felhatalmazta az
onkormányzatokat a közösségi egyiittélésalapvető szabáIyaiĺak és azok megséľtéseiből
fakadó jogkövetkezményeinek helyi rendeletben történő meghatźtrozásáľa. A rendelet
szankcioná|ja azon maľ meglévő helyi ľendeletekben megfogalmazott tiltásokat, melyek a
leggyakľabban fordulnak elő, és a helyben é1ő, vagy itt tartőzkoďő lakosság életminősége,
éľdekeszempontj ából valóban j elentő sé g gel bírnak.
A rendelet éľtelmébenelső fokon, átruhźzott hatáskörbeĺ a jegyző jar eI. Az e|jźrás
szabtiyaira akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás źl|talźnosszabályairól szóló 2004.
évi CXL. t<lrvény (Ket.) rendelkezései az irányadőak. Szankcióként közigazgatási bírság
kiszabásźra _ természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyekkel és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedően _ a jegyző
jogosult, valamint ahol a rendelet lehetővé teszi, otvenezęr forintig terjedően a közterülętfelügyelő helyszíni bíľságot szabhat ki.

Részletes indokolás
1.
A

rende l et

teľiileti é s s zemél y i hatáIy

A

źń határ

$-hoz

ozza me g.

2.-1,0. $-hoz

közösségi egyiittélés általános szabáIyźnak elmulasztása esetén a|ka|mazott eljĺíľási
szabá|yokat rész|etezi. Erurek rogzítése mellett a rendelet szerinti eljaľás megindítására,
jellegére, az e|járás lefolytatásáľa jogosult hatáskĺjľéľe,a felelosségre vonás akadáIyaira, az
a|ka|mazható jogkövetkezményekĺe vonatkozőrész|etszabźt|yokattartalmazza. A 8' $ kiemeli,
hogy a rendelet szerinti jogkovetkezmérly a|kalmazása nem mentesíti a szabáIyszegot a
telj esítendő kotelezettsége alól.

11.-12. $-hoz

A

közteľület rendjét, valamint a lakókĺjrnyezetet sérto szabá|yszegó magatartásokat és az
így ktilönĺisen az ingatlaĺtulajdonos
járđa
tisztźĺfiartttsa,síkosságmentesítés,falragaszok eltávo|ítása,
kĺltelezettségeit (pélđául
gyommentesítés), kereskedelmi, vendég|átő, szolgttltató hely üzemeltetőjének kötelezettségeit
(pl. hulladékgyujtő edény elhelyezése, üľítése).Szabttlyozza a kozterület haszntiattnak
módját, a szabá|yszego magabrtásokat és az azo|<hoz füződőjogkovetkezményeket.
azok<hoz filzođojogkövetkezményeket tartalmazza'

A

zöldteľület, zöldfelület haszná|atáva| kapcsolatos szabályszegő magataľtásokat és a
hozzájuk füzőđő jogkövetkezményeket szabá|yozza, igy különösen a novényzet elpusztítását,
gyepfelületre történő behajtást, közkutaknál történő tárgyakmosását, szökőkútban fiirdőzést.

hi

\,1i\[

ŕ|

13. $-hoz

I

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

14. $-hoz

l5-16. $-hoz
Hattiyba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezésęk.

,

,./

/

Hatásvizsgálat

A

rendelettętvezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásľól szóló 2010. évi
C)oo(. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $ (1) bekezdése előírja az ęIőzetes hatásvizsgálatot.

A hatásvizsgálat során
vizsgálni.

a törvény Jat. I7. $ (2) bekezdésben meghatáĺozottakat kell különösen

1.

Taľsadalmi. gazdasági. k<jltségvetési hatása: a rendelet alapveto cé|ja, hogy az
önkormrínyzat a magasabb szintiĺ jogszabáIyok által nem szabályozolíktjľben szabáIyozza
Józsefuaros terĹiletén a legalapvetőbb együttélési szabályokat. A rendelettől elsősorban helyi
taľsađalmihatást várunk - a helyi közĺisségi együttélési viszonyok javulását, a kĺizösség
megelégedéséľeszolgáló normakövetés erősĺjdését.A rendelettervezet elfogadása kĺjzvetlen
gazdasági hatást nem eľedményez, az önkoľmtnyzat költségvetésére hatássa| h'lzźltő|ag
annyiban lehet, amennyiben a jogkövetkezményként alkalmazott helyszini és kozígazgatási
bíľságokaz önkormtnyzat költségvetésében bęvételkéntjelentkeznek. Ez azonban nem
tew ezhető, j elenle g nem is számszerllsíthető.

2.

Környezeti és egészségikövetkezményei: a vaľosképi megítélésés końisńaságí
állapotok javulása vźlrhatő, a kaľos környezeti hatások csĺjkkenhetnek, mely pozitívan

b

efo lyás

o lj

a a tísztább, élhetőbb kĺirnyezet kial akul ását.

3.

Ađminisztratívterheket befolvásoló hatása: a hivatal jelenlegi szewezeti struktuľájával
és személyi állomĺánnyal megoldható.

4.

A jogszabály meealkotásának szükségessége. a joealkotás elmaradásának varható
következményei: a rendelet elfogadása elmaradásának jogszabályi következménye nincs.

5.

A

jogszabál}ĺ alkalmazásához szükséges személyi" szervezeti. táľgyi és pénzügyi

feltételek: nem i génvel többletet.
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