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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat Képvĺselő-testüIetének
... 12016. (......) iinkormányzati ľendelete

a kiiztisségĺ eryüttélés alapvető szabályairĺól és ezek elmulasztásának

j o gktĺv etk ezmény eir ő|

Budapest ľ-őváros VIII. keriilet Józsefuaľosi tnkoľmźnyzat Képviselő-testülete az
Alaptĺirvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghaténozoÍt jogalkotási hatáskĺirében,
valamint a Magyaľország helyi ĺĺnkotmányzataiľól szóló 20|l. évi CLXXXIX. töľvény 8. $
(2) bekezdésében meghataľozott feladatkĺirében el1źtwa, a |43. $ (4) bekezdés d) pontjában
kapott fe|hatalmazás alapjan, a kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános
szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 94lA. $ (la) bekezdése a|apján a kĺivetkezőket
rendeli el.

1. A rendelet hatá|ya

1. s E rendelet hatá|ya Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormźnyzat (a
továbbiakban: onkoľmányzat) kozigazgatási teľĹiletéľe teľjed ki. E rendelet rendelkezéseit
minden |4. é|etévét betöltött természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szewezettel szemben kell alkalmazni, aki (amely) cselekményével,
mulasztásával, egyéb magataftásáva| megséľti a közösségi egyĹittélés e rendeletben
meghatfu ozott alapvető szabźiy ait,

2.E|járási szabályok

2. s A közĺisségi együttélés alapvető szabá|yait sétő magataľtás miatt indult kozigazgatási
ható sági elj árás l e fo lytatásĺĺľa átruházot| hatĺĺskörbe n a j e gy zo j o go sult.

3. s A kcizĺisségi egyĹittélés alapvető szabá|yait séľtő magatartás miatti eljárás sorĺín a
kizigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatźs źita|ános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
töľvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

4. s A közĺisségi egyĹittélés szabźĺ|yainak megséľtője nem vonható felelősségľe e rendelet
a|apjźn, ha a szabályszegő magatartés btintető-, szabályséľtési vagy más jogszabźůy hatá|ya
a|átartozik.

5. $ (1) A közösségi együttélés alapvető szabá|yźtt sértő magataľtás miatt folytatott
közigazgatási hatósági eljárás kizárőIag hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy a
ható ság észlelése alapj án.

(2) 
^z 

(1) bekezdés szerinti kozigazgatási hatósági eljárás:
a) a kĺlzösségi egyi'ittélés alapvető szabźt|yát sénő cselekmény elkövetésétő|, a hatóság
tudomásara jutásától,
b) mulasztással tĺirténő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva á|Iő hatariđłő |ejźrtátő|,
c) jogellenes á||apot fenntaľtásáva| t1rténő megvalósítás esetén a közösségi együttélés
alapvető szabá|yźt séľtő állapot fennállása alatt vagy annak megszĹintetésétől
szĺímított 30 napon belül indítható.

6. $ (1) Közĺisségi egyĹittélés alapvető szabźllyait megséľtővel szemben közigazgatási bírság
vagy helys zini birság kiszabásának van helye.

(2) Kilzigazgatási bíľság kiszabására a jegyző, a helyszíni bírság kiszabására a Budapest
Jőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal Köztenilet-felügyeleti Ügyosná|y köZteľĹileĹfelügyelője
jogosult.
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(3) A közcjsségi egyĹĺttélés alapvető szabáIyát séľtő magatartás jogkĺivetkezményeként
kilzigazgatźsi bírság kiszabása helyett az eset ĺisszes kĺiľĹilményeire figyelemmel
fi gy elmezteté s alkalm azhatő .

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatők, azzal szemben, aki a kĺizösségi
együttélés alapvető szabáLyait 1 éven belül ismételten megséľti.

7. $ (l) Kiskoru személlyel szemben kőzigazgatási bírságot csak akkoľ lehet kiszabni, ha
önálló jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik. Kiskoru személlyel szemben folýatott
eljárásban a kiskoru meghallgatása nem mellőzhető, a meghallgatásról törvényes képviselőjét
éľtesíteni kell.

(2) Kiskoru személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásĺĺnak nincs helye.

8. s A kozigazgatási hatósági eljaľás megindítása, a figyelmeztetés a|ka|mazása, a
kozigazgatási vagy a helyszíni bíľság kiszabása, a bírság megfizetése a közĺisségi együttélés
alapvető szabáIyait sértőt nem mentesiti az elkövetett jogsértés miatti a külĺin jogszabźiyban,
egyedi hatósági hatétrozatban előírt kötelezettsége teljesítése alól.

9. $ A kozigazgatási bírságot, a helyszíni bírságot az eĺľő| hozott dĺintés végrehajthatóvá
válásától szĺĺmított tizenöt napon belül kell megťlzetni a dĺintéssel egyĹitt átadott készpéĺlz
átutalási megbízás (csekk) befizetés tltjan; vagy a döntésben meghatźrozottak szerinti
bankszrĺml fu a torténő ktizvetlen pénzátutalással.

10. $ Nem á||apíthatő meg a ktizĺisségi együttélés alapvető szabźiyának megsétése olyan
halasztást nem trĺľő elharítási, vagy helyreállítási tevékenység, vagy cselekmény kapcsán,
amely a katasztrőfa elleni védelmet, a veszélyheLyzet megelőzését, életveszé|y elhźrításźt,
uzemzavar közérdekből szükséges e|háritásźÍ, azonna| fenyegető kar e|haritźlsát szolgálja.

3. Kĺizterület rendjét és lakókörnyezetet sértó szabályszegések
11. S Aki
a) nem gondoskodik az ingatlana előtti jźrda tisztantaĺtásáľő|, hó eltakaľításaról és síkosság
mentesítéséről,

b) nem gondoskodik az ingat|arlláľa keľült illegális fa|ragaszok, kózíz|ést séľtő, vagy
váľosképet rontó festések eltávolításárő|, amennyiben az azokat e|he|yezó, vagy akinek az
érdekében a kihelyezés történt nem ismeľt,

c) nem gonđoskodik a beépítetlen telekingat|anatisztántartásaról, gyommentesítéséľől,

d) munkavégzése során' vagy egyéb tevékenysége kĺjvetkeztében a közterületľe keľült
szenrlyezést _ ismeretlen szabályszego esetén az, akinek a munkavégzés, vagy az egyéb
tevékenysé g az érdekében állt _ haladéktalanul nem sziinteti meg,

e) szóľakoztatő, kereskedelmi, vendég|átő, szo|gá|tatő hely tizemeltetőjeként az egység
nyitvatartási ideje a|att_ abejźtrat kcjzvetlen közelében - nem he|yez el köztéri hulladékgyujtő
edényt, vagy annak iiľítéséről nem gondoskodik, vagy az egység homlokzati vona|átőI az
úttestig terjedő köaerületi részt folyamatosan nem tartja tisztźtn,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabáIyát, teľmészetes személy esetén százezer
foľintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettoszźnezet
foľintig terjedő kozigazgatási bírsággal, vagy a c) pont kivételével ötvenezeľ forintig terjedő
helyszíni bírsággal sújtható.

12. $ Aki az onkoľmźnyzattulajdonában álló
a) közterĹiletet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájźru|ćtstól eltérő módon, külĺjnösen a
hozzájáru|ásban rĺigzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy
a hozzź$źnulásban meghatáľo zott mértéket meghaladó alapterületben használ,
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b) a közteľĹilet-hasznáLatra a filmforgatási célú kdzterület-hasznźiatra vonatkozó hatósági
szeruődésben foglaltakat megszegi, vagy a közterĹiletet hatósági szetződés nélkül, vagy
j o gszabály me gsértésé v e| hasznáIj a"

c) olyan közterĹileti részthasznźů, ame|yre közteľĺilet-hasznźiatihozzájáĺu|áS nem adható

megsérti a kĺizösségi egyiittélés alapvető szabáLyát, természetes személy esetén kétszázezer
forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rende|kęző szewezet esetén kétmillió
forintig terjedő kozigazgatási bírságga|, vagy <itvenezer forintig terjedő helyszíni bíľsággal
sújtható.

I3.s (I) Kôzterületen szeszes ital foglasztása tilos a (2) bel<pzdésben meghatározott
kivételekltel.

(2) Az (I) belrczdésbenfoglalt tilalmat nem kBll alkalmazni

a) az érvényes lözterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglótóeglségelcre
nyitvatartási időben,

b) a szeszes italt is forgalmazó allrnlmi rendezvények terĹiletére a rendezvény ideje alatt,

c) minden év első és utolsó napján.

4. Zo|đteruIet' zöldfelület hasznźiatával kapc s olato s szabálysze gé sek
14. S Aki
a) a zöIďteľületen lévő novényzetet (fźl<, cserjék, virágok, gyep) és a zĺĺldfelületek egyéb
elemeit, tartozékait, felszeľelé si taľgyait elpusztítj a, kaľo sítj a,

b) játszóténe állatot bevisz, beenged,

c) gyepfelületľe, parkosított terĹiletre gépjáľmiĺvel, más járművel _ ide nem éľtve a
zĺlldfeliiletek kaľbantaľt ását _ behajt, beáll,

d) közkifolyőná|, kútnál, jáľmtĺvet, vagy szennyezetttargyat mos' vagy szökőkútban fürdőzik,

e) az úttesttől szintkülĺinbséggel, vagy más láthatő módon elhatrĺľolt, az ,tÍtest és a jĺĺľda
közötti szi|źrd buľkolattal el nem látott teruletet gépjáľmíĺvel megállás vagy vźnakozás
céljából _ aztklfejezetteĺmegengedő ki'zt|ti je|zés hiányában _ igénybe vesz,

megséľti a közösségi egyĹittélés alapvető szabźůyźt, szźnezer foľintig terjedő kozigazgatási
bírsággal, vagy öťvenezeľ forintig terjedő helyszíni bíľsággal sújtható.

5. Módosító rendelkezések

15. s A Józsefuĺĺľosi onkormlĺnyzat tulajdonában lévő kózteriiletek használataľól és
haszná|atźnak rendjéről szóló 18120|3. (Iv.24.) önkormlínyzati rendelet a kĺjvetkező 36. $
(la) bekezdéssel egészül ki:

,,(1a) A jogellenes közteriilet haszná|at következményeiľe vonatkozó rendelkezéseket a
kĺizösségi együttélés alapvető szabźiyairől és ezek elmulasztásanak jogkĺivetkezményefuo|
szó l ó önko tmźny zaÍi rendelet tarta|mazza.,,

6. Zfuő rendelkezések

16. s (Đ Ez a rendelet a (2) bekBzdésben meghatározott kivétellel 20]6. jtilius I. napján lép
hatályba.

(2) A I3. s 20I6. június j-ánléphatólyba.

17. $ Hatályźńveszti:
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1. a Józsefuiĺľosi onkormányzat tulajdonában lévő közterĺiletek hasznźiatárő| és
hasznáIaténak ľendjéről sző|ő 18l20I3. (Iv.24.) onkormányzati rendelet 34. $ (4)-(7)
bekezdése.

2. a szeszesital fognsztásának tiltásĺźról o közterijletelcen szóló 46/1999. (ilI.].)
Ó nko r m dnyz at i r ende l e t.

Budapest, 20|6.június .....

Danada-Riman Edina dr. Kocsis Máté
jegyzi| polgármester
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INDoKoLÁs
Ä|talános indokolás

2072-ben az országgytilés megszĹintette a helyi <inkormĺĺnyzatok szabélysértési renđelet
alkotási jogźi, egyidejűleg iĄ szabá|yséľtési kódexet alkotott. A törvény nem tarta|maz
rendelkezéseket azonbarl az egyes önkoľmányzatok helyi ađottságaiból (pl.
településszerkezetből, népességszámból, népsűľűségből, infrastrukturával összeftiggő
életforma különbözőségébő|, stb.) eredő, a lakosság nyugalmát,zavarta\an együttélésétzavatő
magatartásokĺa, mulasztásokľa. A törvényalkotó a Magyarország helyi ĺinkoľmanyzatairől
sző|ő 20|1. évi CLXXXX. tĺirvény 143. $ (4) bekezdés d) pontjában fe|hata|mazta az
önkormányzatokat a közösségi együttélés alapvető szabá|yainak és azok megséľtéseiből
fakadó jogkövetkezményeinek helyi rendeletben történő meghatarozásáĺa. A rendelet
szankcioná|ja azon mar meglévő helyi rendeletekben megfoga|mazott tiltásokat, melyek a
leggyakrabban foľdulnak elő, és a helyben élő, vagy itt taftőzkodő lakosság életminősége,
érdeke szempontj ából valóban j elentőséggel bíľnak.
A rendelet éľtelmében első fokon, átnlhźzott hataskörben a jegyző jár e|. Az eljarás
szabźiyaíra aközigazgatási hatósźryi e|járás és szolgáltatás á|talźnos szabályaiľól szóló 2004.
évi CXL. tĺiľvény (Ket.) ľendelkezései az iranyadóak. Szankcióként közigazgatási bíľság
kjszabásźra _ teľmészetes személyek esetén kétszźľ;ęzęľ forintig, jogi személyekkel és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedően _ a jegyző
jogosult, valamint ahol a rendelet lehetővé teszi, ĺltvenezer forintíg terjedően a közteľtilet-
felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Részletes indokolás

l. $-hoz

A rende let teľül eti é s személy i hatáIy át hatźr ozza me g.

2.-10. $-hoz

A kĺizösségi egyĹittélés általanos szabá|yának elmulasztása esetén alkalmazott eljárási
szabáIyokat tész(etezi. Ennek rcgzítése mellett a rendelet szerinti eljáľás megindításara,
jellegére, az e|járás lefolytatásáľa jogosult hatáskĺirére, a felelősségľe vonás akadáIyaira, az
a|ka|mazható jogkĺlvetkezményekľe vonatkoző tész|etszabályokat tarta|mazza. A 8. $ kiemeli,
hogy a rendelet szerinti jogkĺivetkezmény a|ka|maztsa nem mentesíti a szabályszegőt a
telj esítendő kötelezettsége alól.

11.-13. $-hoz

A kĺjzterület rendjét, valamint a lakóköľnyezetet sértő szabźiyszegő magataľtásokat és az
azol<hoz füzodő jogkövetkezményeket tarta|mazza, így különĺisen az ingatIantulajdonos
kötelezettségeit (példáu| járda tisztźtĺtartźtsa, síkosságmentesítés, falragaszok eltávolitása,
gyommentesítés), kereskedelmi, vendég|átő, szo|gáltató hely üzemeltetőjének kĺjtelezettségeit
(pl. hulladékgyujtő edény elhelyezése, tirítése). Szabźiyozza a kilńerület haszná|atának
módját, a szabá|yszegő magataľtásokat és az azol<hoz füzóđőjogkövetkezményeket.

14. $-hoz

A zölđteriilet, zöldfeltilet haszná|atáva| kapcsolatos szabá|yszegő magataľtásokat és a
hozzájllk fi:zóđójogkövetkezményeket szabźiyozza, így különösen a novényzet elpusztítását,
gyepfelĹiletre történő behajtást, kĺizkutaknál történő tárgyakmosását, szökőkútban fiiľdőzést.



Módosító ľendelkezéseket taľtalmaz.
15. $-hoz

16-18. $-hoz

HatáIyba léptető és hatályon kíviil helyező rendelkezések.
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HatásvÍzsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
C)o(x. törvény (a továbbiakban: Jat.) l7. $ (1) bekezdése e|őirja az e|őzętes hatásvizsgálatot.

A hatásvizsgálat során a töľvóny Jat. 17. $ (2) bekczdósbcn meghatźltozottakat kcll különöscn
vizsgálni.

1. Taľsadalmi. gazdasági. költségvetési hatása: a ręndelet alapvetó cé|ja, hogy az
<inkoľmányzat a magasabb szintű jogszabályok által nem szabályozott körben szabáIyozza
Józsefuaros teľületén a legalapvetőbb egyĹittélési szabályokat. A rendelettől elsősorban helyi
tarsadalmi hatást várunk _ a helyi köztisségi egyiittélési viszonyok javulását, a k<izcisség
megelégedésére szolgáló noľmakövetés ęrősödését. A rendelettervezet elfogadása közvetlen
gazđasági hatást nem eredményez, az önkormźnyzat költségvetésére hatássa| kizttrőIag
annyiban lehet, amennyiben a jogkövetkezsnényként alkalmazott helyszíni és kłjzigazgatásí
bíľságok az önkoľmźnyzat kĺiltségvetésében bevételként jelentkeznek. Ez azonban nem
tervezheto,jelenleg nem is számszeľiĺsíthető.

2. Kömyezeti és egészségi következményei: a varosképi megítélés és koŻĺisztasági
állapotok javulása varható, a kiíros kömyezeti hatások csökkenhetnek, mely pozitívan
b efo lyáso lj a a tisztább, él hetőbb környezet kialakulását.

3. Adminisztratív teľheket befolyásoló hatása: a hivataljelenlegi szervezetí struktúrájával
és személyi állománnyal megoldható.

4. A jogszabály megalkotásának szÍikségessége. a jogalkotás elmaradásĺínak várható
következményei: a rendelet elfogadása elmaľadásának jogszabályi következménye nincs.

5. A joeszabály alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti" taľeyi és pénzügyi
feltételek: nem igényel többletet.
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