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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontja: 2017. jrinius 8. .. sz. napiľend

Táryy: Javaslat Józsefváros ľendjét és bĺztonságátszn|gáiő rendeletek megalkotásáľa

A napirendet nyílt tilésen kell tĺĺrryalni, a rendeletek elfogadźséůloz minősített szavazattiibbség
sziikséges.
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KÉszÍľprľp (ÜcvnĺľÉzo ľľvr): on. KďvÁöšc]ffinrellĄ DR. Í<inópÍ pĺ*Ą gBpľÁR JÁNos

PÉxzÜcnFEDEZETETIcÉlryru/ľłpIrĺIcÉľyEtIcĺzolÁs: łJ^; łł.--:
Jocl roľľnoLL: /ĺĺ( 'BpľpnĺpszrÉsnľ łlkeLvłs :

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi x
Emberĺ Eľőfoľnĺs BÍzottság véleményezi x

A Vríľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őterięsztés megĺírgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényál|ás es döntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmĺányzat)
elkötelezett a helyi közösségek, a józsefuarosi lakosok biztonságának védelmében, nyugalmának
megőrzésében. Az onkormányzat magasabb szintü jogszabályokban meghaü.ározott felhatalmazások
alapjan helyi rendeletekben határozhatja meg . az áů|arĺryo|gĺárok védelme és a lakóköz<isségek által
elfogadott, háziľendben meghat..áľozott erytittélési szabáýok érvényesülésének elősegítése érdekében.
aziiz|etek éjszakai nyitva tartá*ínak rendjét, és a közösségi eryiittélés alapvető szabäiyait, valamint
azok megszegőivel szemben a|ka|mazhatőjogkövetkezményeket. Mindezekre tekintettel aszabźůyozás
cé|ja a lakosság éjszakai pihenésének, nyugalmĺínak megőrzese, egészségesebb életkörtilmények
biztosíĺása, valamint a lakosok szubjektív'biztoĺsáryérzetének javítĺása, az indokolatlan környezeti és

egyéb zajhatások, az éjszakai sz.őrakozás által keltett közterületi zaj, és esetenként az ezze| egyiitt
felmerülő közbiztonsági problémák csökkentése.

A rendelettervezetek, illetve a módosító rendelettervez-etek előkészítését a lakosság körében végzett
széles ktirÍĺ üársadalmi konzultĺíciő e|őzte meg. Ennek első lépéseként a kerület lakosságĺának vtitozás
iránti igénye keriilt felmérésre. A lakosság részśre kiildött kérdőív arra keresett vtúaszt, hory van-e
igény az éjszakai pihenést zavarő kereskedelmi, vagy vendéglátó tevékenység korllźúozźtsära, illetve
sziikséges-e a lakosság biztonság érzptét zavaró, kisebb srilyú cselekmények szankcionálásának
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kitedesztése. A visszajelzések végül azt igazo|tźk., hogy a szabályok szigorítĺása elvárásként

fogalmazódik meg. Mindezekre tekintettel a civiĺ szervezstek, az egyhźuak és tĺársashĺázi közös
képviselők bevonásával, a f,bvárosi keľĺiletek vonatkozó tárgytl szabźiyozásának áttekintése után, több

alkalommal egyeztetó fórum lebonyolításáľa került sor, melynek eredménye a vĘső normaszöveg-
tervezetek megfogalmazĺása.

Az e|őterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek keľeskedelmi
szempontu haszrálatánĄ haszrosítĺásának es ezek megváitonatásának módjaról és feltételeiről szóló
rendelettervezet elvi jelentőséggel mondja ki, hogy Józsefuáľos teriiletén a nem lakás cé|jára szo|gźůő

helyiségek kereskedelmi célú hasznáúaĄ hasznosítása során nem lehet ľlryelmen kíviil hag5rni a
lakókörnyezet véleményének beszerzését az íiz|ęt tervezptt nyitva tartásáĺa vonatkozóan, mint
lakókiiztisségi alapvető érdeket.

Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi az iizletek éjszakai nyiwa tartźsźtra vonatkozó
rendeletteľvezet, melynek személyi és tĺĺrgyi hatźiya a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
tiirvényben meghatĺírozott iizletekre és azok iizemeltetőire terjed ki. A rendelet hatlálybalépésével
föszabáýkéntaziiz|etek22.00 óľától 06.00 óráůgzźrva tartanat aznnban kérelemre, a rendelet fö
szabályaitól eltérő éjszakai nyiwa tartás engedé|yezhető azza|,hogy a teraszokat ebben az esetben is
23 óráLtó| zźma ke|| tartani.

Az éjszakai nyiwatartási engedély birtokában az iizletek a lakókörnyezet döntésében foglaltak szerint

meghatározott nyitva tartĺással működhetnek 2f.00 őraután, a teraszokat 23.00 órakor ez esetben is
zźrni ke||. A kiskereskedelmi üzletek éjsz.akai nyitva tartasának egyik feltétele a szeszesital-árusítas
22.00 őra és 06.00 óra közötti sziineteltetéseo valamint a lakókiirnyezetben é|ők hozzá$ĺárulása.

Zeneszo|gátltatás nýjtása esetén az éjszakai nyiwa tntáshoz akusztikai szakértői szakvélemény
beszerzése sziikséges. Az engedélyek megadására minden esetben a jegyző jogosult, hatáľozata ellen a
Képviselő-testĺilethez tiirténő fellebbezesnek van helye.

A tervez.et zárő ĺende|kezései tafia|maz'zźtk a mźr mĺiködő iizletekre vonatkozó kiiltin szabályokat,
mely szerint a lakókörnyezetkezÁeményezesére a jegyző eljárást folýat |e az éjszakai nyitva taľtás

tźtgyźban. A terĺezet taĺta|maz.za továbbá a Józsefrárosi onkormányzat tulajdonában lévő
közteriiletek hasmáiatźnől és hasarálatĺínak rendjéről szr,ĺLő 18/2013. (Iv.24.) iinkormányzati rendelet

módosítását is, mely alapjĺĺn a rendelet 9. $ (5) bekezđése módosul, tekintettel arra' hogy a teraszok
nyiwatartĺísi szabáiyai a jelen előterjesztéssel elfogadni javasolt 2. sz. mellékletben foglalt rendeletben

kapnak helyet.

Az elöterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a közösségi egytittélés alapvető szabáůyairő| és ezek
elmulasztĺásánakjogkövetkezményeiröl szóló |8/20|6. (VI.02.) iinkoľmĺínyzati ľendelet módosítĺísa. A
rendelet tiibbek között kiegészül egyrészt az ngat|anokra engedély nélkĺil kihelyezett városképet

rontó hirdetmények és falfirkák el nem távolításĺához, a kereskedelmi tizletet vendéglátó egységek

hulladékgyüjtő edény kiheýezesi kötelezettségének elmulasztĺásátho1a jáúszőtéri eszközök |4. é|etévét

betölti'tt személy általi hasanáiatźthoz, a szeszesitalt forga|mazó kereskedelmi iizlet poľtáljától
szźtmított 5 méteres közterületi szakaszon töľténő szeszesital-foryasztásnak az uzeme|tető, vagy
alkalmazottja általi meg nem ak'adáůyozÁsźthoz, a forgalmazott teľmék göngyö|egének vissza nem
gyiĺjtéséhez kapcsolódó szankciókkal.

A ki'zteriiletet éľintő tĄ szabáiy bevezetése mellett lényeges váitozäs a rendelettervezetben, hory
jogkövetkez;nények a|ka|mazhatćlságát rendeli a ktizösségi élet más színtereinek védelmére is. A
rendelettervezet - a Fővárosban talrán egyediil álló szabályozással - a lakókiizösségeket, mint az
erytittélés másik színtereit védeni kívánja akként, hogy az egyes lakóközösségek magukra kötelezőnek
elfogadott normái megsértését szankcionálj a, ez'ze| is segítve az é|hetőbb lakókörnyezet feltételeinek
megteremtését. Amíg a közteriileteken teljes egészeben a jogalkotó hatźrozza meg a követendő

szabályokat, és azok megsétésének egyenes jogkövetkezménye a rendeletben lrt szankció
a|ka|mazásą addig a lakóköziisségek vonatkozásźban a szabályozátsi elv szeľint a rendeletben foglalt
szabályok megsértése csak akÍ<or vonja maga utźn a szankció a|k'a|mazźsźtt, ha a rendeletben foglalt
nonna a lakóépület, vagy a tźrsashźn hĺíziľendjének szabályai között is megfogalmazÁsra került. A
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döntés tehát vĘső soron a lakóközösségé: ha valamely cselekmény nem tilt, vagy nem ír elő a

haziľendjéb en, azt a rendelet sem Írhatja elő, vagy tilthatja az adott lakóköztisségben.

Ilyen szankcionálható, azaz ktkényszeríthető vagy tiltott magatarüási szabályok a rendelet szerint

fióként az źů|attzrtátssal, a zajos tevékenységek végzésének időbeĺi behatárolásával, és kiizös területek
használatával kapcsolatos magataľtiási szabályok megsértése.

Tź$ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet aľról, hogy a társashĺázak szźlmära - javaslatként - minta

hág;irendet készített elő a Hivatal, a rendelet alkalmazísának megkiinnyítése és a lakókömyezat
szźtmźrabiztosított jogosultságok érvényesítésének elősegítese érdekében.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az előterjesztés l-3. sz. mellékletét képező rendeletek elfogadása Magyarorszátg helyi
önkormĺínyzataiľól szoló 201l. évi cLxxxDĹ törvény 42. $ 1. pontja alapjĺín a Képviselő-testĺilet át

nem ruházlrató haüĺskiirébe taľtozik.

m. A döntés célja, pénzĺĺgyĺ hatĺása

A diintés cé|ja az önkormányzati jogalkotás eszközével segíteni az állampolgĺírok nyugodt lakhatási

kiirülményeinek megteremtését, a lakosok és a gyermekek védelméĹ biztonságérzetének növelését, az

élhetőbb lakóktĺrnyezet kialakíüását. A rendelet megalkotása az egyes lakókiiziisségek által elfogadott

normĺĺk kikényszeríthetőségével kívánja erősíteni, komfortosabbá tenni a helyi lakóközösség

miĺködését.

Az e|őtĄesztés mellékletét képezo rendeletmódosítrás elfogadásĺínak péĺnigyi hat,iása .másodlagosan
jelentkezit mert a kiszabott éś befizętett helyszíni bírság és közigazgatási bírság az onkoľmányzat
bevétele. Ezen bevétel azonban nem tervezľletö és célként nem is fogalmazható meg.

rV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselö-testĺilet hatáskiire Magyarorszźtg helyi iinkormźlnyzatairő| szśiő 201l. évi CLXXXIX.
törvény 8.$ (2)bekezdésén,a23. $ (5)bekezdés 8. pontján,42.E 1. pontjan, akeľeskedelemről szóló
2005. évi cLxN. törvény 6. $ (4) bekezdés a) pont és a I2. $ (5) bekezdésében foglaltakon, továbbá a

trĺrsashĺízakról szóló 2003. évi c)o(xm. törvény 17. $ (3) bekezdésén alapul.

Fentiek alapjĺán kérem az előterjesztés I. és 2. sz. mellékletét képeza önkormĺányzati rendele! és az

előterjesztés 3. sz. mellékletét képeza rendeletmódosíüás elfogadását.

Budapest, 20 l7. május 30.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edĺna
iewző,

nevéĘen és megbízásábó| .

/, ,&b/ą-,,/' dr. Méšzár Erika /a|jegyző /



az előterjesztés 1. melléklete

Budapest ľ.őváros VIII. keľület Jĺízsefvárosi OnkoľmányzatKépvÍselő.testĺiletének
.....12017. (.......) önkormányzati rendelete

A nem lalĺís céljáľa szolgáló helyĺsĘek kereskedelmĺ szempontú
használaÚánat hasznosí1ásának és ezek nregváltoztatásának módjáľól és feltételeÍről

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefrĺárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az Alapttirvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghaüĺrozott jogalkotói hatáskörében, valamint a Maryarorszźąhe|yi
önkormányzatairól szoló 2011. évi cLXxxDĹ tiirvény 23. $ (5) bekezdés 8. pontjában meghatfuozott
feladatktirében eljĺárvą a üáľsasházakról szoló 2003. évi cXxKII. törvény 17. $ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazrís alapjan a következőket rendeli el:

l.s A rendelet hatźiya Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefrárosi Önkormányz'at közigazgatĺási

teriiletén a természetes személyeke, valamint a nem lakás céljĺíra szolgáló helyiségekben műkiidő
tżletekre, és az üzleteket iizemeltető természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek'ĺe terjed ki.

2.s A nem lakas cé|jára szollgáiő helyiségek kereskeđelmi célú hasznáÄata, hasmosításą illetve ezek
megváůtoztatźlsa a jelen rendeletben foglalt módon és feltételekkel - a kereskedelmi jogszabályokkal
összhangban . lehetséges, kĺilönös tekintettel aziiz|etek nyiwa tzrtására és a lakóktimyeznti érdekek
figyelembevételére.

3.s A lakóköľnyezeti érdekek ťrryelembevétele, valamely nem lakás célri helyiség kereskedelmi célíl
hasznát|ataés hasanosítĺísa soľĺín azza|va|ősul meg, hogy az tizemeltető kezdeményezi a|akők?irnyezet
véleményének beszerzesét, és az-za|összhangban folytatja kereskedelmi tevékenységét.

4.s A kereskedelmi használat és hasznosítĺás alá eső helyiségben lévő iizlet tervezeÍÍ nyiwa tartźsára
vonatkozóan, azllzeme|tető köteles kezÄeményezni a lakóktiľnyezetben lévő tĺársashźuakközgyűl|ési
hatfuozatba foglalt eryéb lakóépĺilet esetén a tulajdonosok többségénekhoz'zźĄáralásával elfogadott
nyi|atkozatának kiadasát, a lakókömyezeti érdekek felmérése céljából.

5.$ E rendelet aka|mazátsában lakókörnyeznt: azíiz|etet magába foglaló lakóéptilet tulajdonosai, az'za|

közvetlenül szomszédos lakóépületek tulajdonosai, és az iŁletet magában foglaló épĺilet
környezetében, 15 méter tĺávolságon beltil lévő éptiletek tulajdonosainak összessége

6.s A rendelet 2017. június 15. napjan lép hatályba

Budapest 2017. junius .....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgrármester

Indokolás



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ ÖnkoľmányzatKépvĺselő-testiiletének

A nem lalĺĺs céljára szolgáló helyĺségek keľeskedelmĺ szempontú
használatánat hasznosítĺásának és ezek megváitoztatásának módjáľól es feltételeiľől szóló

.....12017. (.......) önkoľmányzati ľendeletéhez

Általános Indokolás

Nagyvárosias lakókörnyezetben a lakosság egyre naryobb mértékben van kitéve a kömyezeti, és a
kiilönbiiző urbaniációs ártalmaknak. Ennek hatósági eszköziikkel való mérséklése alacsony
hatékonyságu, mikiizben tiibb felmérés, jelentés a|źúźmasztja, hory mind jogszabályi hiĺányosságot
mind a hatóságok gyakorlata miattjelentős a lakosság kiszolgáltatottsága.

A lakóközösség pihenéshez való jogának biztosíüása érdekében, az iiz|etek nyiwa tartásĺának

szabáůyozása során, nem hagyható figyelmen kívtil az érintętt lakóköziisség véleménye, mint
megfogalmazott lakókörnyezeti érdek.

Részletes ĺndokolĺĺs

1.$

Arendeletteriiletiésszemélyihatá|yáúfoga|maz'zameg.

2.$ - 4.$

A nem lakás céljára szr,llgáůó helyiségek kereskedelmi szempontu hasmáiatźlnak, hasznosításĺának és

ezek megváůtoztatźsának feltételeként kiitelezővé teszi a lakókörnyezetben éIők véleményének
kezdeménye zését az tizlet nyitva tartásér a vonatkońan.

s.$

Megýatärozza a lakóktirnyezet rendelet szerinti fogalmát.

6.$

Haüályba léptető rendelkezést taĺta|maz.



Hatásvizsgálat

A rendelettervezpt esetében firyelembe kell venni, hory a jogalkotásról szoló 2010. évi cxxx.
ttiľvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $ (l) bekezdése előírja aze|ózeteshatźsvizsgátlatoť ,,A jogszabály
előkészffie _ a jogszabály feltételerptt hatásaihoz igazodó részletessĘű - előzetes haüásvizsgálat
elvégzesével fęlméri aszabźiyozÁs váľható következményeit. Azelőzetes hatásvizsgálat eredményéről
a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt,
önkormányzati rendelet esetén a helyi ö,nkormányzat képviselő-testĺiletét tź$ékoztani kell. Miniszteri
rendelet rendelkezľlet úgy, hory azáitallameghatźrozott esetben a közjogi szervezptszabá|yoző eszköz
elkészítőj e el őzetes haŁásvizs gálatot v égez.',

A hatrásvizsgálat során aJat. 17. $ 2. $ (2) bekezdésben meghaüáľozottakat kell kiiltinösen vizsgálni.

1. Társadalmĺ, gazdasági' kti|tsĘvetési hatĺ{sa: A rendelet alapvető célja, hory kedvező hatĺást

ryakoroljon a lakos*ág pihenését z'avarő' a kereskedelmi, tevékenységből fakadó zajärta|mak, és
egyéb, a kereskedelmi tevékenységgel eryiitt járó źrta|mak csökkentésére. Ennek eszköze a
kereskedök és a lakókörnyezet kiizötti kommunikáció, erymás érdekeinek ktilcsönös megértése,

tisztelete.

2. Költségvetésĺ hatása: A ľendelet elfogadĺĺsának a költségvetésre követlen hatĺása nincs.

3. Kłirnyezetĺ és egészségi következményeĺ: Azajokés eryéb kiirnyezeti terhelések csökkentésével a
lakók egészséges, nyugodt életkiiriilményeinek jawlása vĺárható.

4. Adminĺsztratív teľheket befolyĺísolĺí hatása: Nem releváns.

5. A jogszabály megalkotĺĺsának szĺikségessége, a jogalkotás elmaľadásának várható
következményeĺ: JogszabáÄyi következménye nincs.

6. A jogszabály alkalmazásálhoz szĺĺkséges személý, srnruezeti, táľryĺ és pénzügyĺ feltételek A
feladat e||áŃáshoz sziikséges személyi, péruigyi és tĺárgyi feltételek biztosítottak a Polgáľmesteri
Hivatal szeľvezetén belĺil.
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az előterjesztés 2. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jőrsefvátľosi onkoľmányzatKépvĺselő-testĺiletének

.....l20I7 . (.......) iinkoľmányzati rendelete

az ĺizletek éjszakai nyĺtvataľLási ľendjéľől

Budapest Fővráľos VItr. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptłirvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározatt jogalkotói hatáskörében, valamint a Maryarországhe|yi
önkoľmányzatairő| szs|ó 2011. évi CLXXXIX. ttirvény 23. $ (5) bekezdés 8. pontjában megllatźrozott
feladatkörében eljĺáľvą a kereskedelemröl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. $ (4) bekezdés a) pont és

a 12. $ (5) bekezdésében kapott fe|hata|mazźts alapján a következőket rendeli el:

1. A ľendelet hatálya

1. s (1) A rendelet hatźiya Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat (a

továbbiakban: onkoľmányzat) közigazgatátsi terü|etén mĺĺki'dő tizletekre, valamint az ijz|eteket
üzemeltető természetes szeméýekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.

(2) A rende|ethatźiyanem terjed ki:
a) az iiz-emanyagtöltöállomásokon üzemeltetett iizletekre,

b) bevásárlóközpontokban iizemeltetett üzletekre,
c) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizźró|ag a szílláshely-szolgáltatlást igénybe vevők tészére

szolgáló iizletekre,
d) kultuľális és spoľtlétesítményekben üzemeltetett tizletekre,

e) a z.enés,tĺíncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabźiy hatźĺ|ya

a|átartoző,rendezvénýarŁási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeľes rendezvényekľe,

fl kiizforgalmú vasúti pályaudvarokon iizemeltetett iizletekre.

2. ú)rte|mező ľend elkezések

2. $ E rendelet alkalmazása soľiín:
l. bevásarlóközpont: olyan komplex kialakíüású, vegyes rendeltetésű épĺilet amelyben állandó

jelleggel tiibb keľeskedő folytat trilnyomórészt tizletekben kiilönböző típusú kereskedelmi
tevékenységet, és ahol emellett je|lemzően a szabadidő eltöltésével iisszefüggő szolgáltatĺísi
tevékenységet is folytatnak (2005. évi CLXIV. törvény 2. $ 3.pont);

2. éjszakai nyitva tartás: aziiz|et2?.00 és 06.00 óra ki'zötti nyiwa tartása;
3. köďorgalmú vasúti pályaudvar: az onkormanyzat közigazgatási terĺiletén található

nemzetközi személyĹ és á.ľuszźi|ítÁst lebonyolító vasúti állomás területe;
4. kulturális létesítmény: az onkormányzat közigazgatźlsi teľületén tallélhatő fi|msziĺhźuak''

szíĺlhźrak,múzeumok,galériák;közösségihálzak
5. lakókiirnyezet: az ljz|etet magź.ŕla foglaló lakóépület tulajdonosai, az'za| közvetlenül

szomszédos lakóépületek tulajdonosai, és az iizletet magában foglaló éptilet környezetében,
15 méter tĺávolságon beliil lévő épületek fulajđonosainak ö'sszessége.

6. ílz|et: a kereskedelmi tevékenység folýatrása céljából létesített vagy haszlált éptilet' illetve
önálló rendeltetési erységet képező éptiletľésą helyiség, ideértve az elsődlegesen
raktźrozźls, üírolás cé|jźt szo1rgźtló olyan épületet vagy éptiletrészt is, amelyben kereskedelmi
tevékenységet folytatnak (2005. évi CLXIV. tiirvény 2. s 27. pont);

7. közösségi hán a közforgalom szźtmáĺa nyiwa álló ingatlan, melyen belül, önálló
rendeltetésiÍ helyiségekben biztosított kulturális rendezvények, produkciók megtarĺísa, és

iinálló rendeltetésíĺ helyiségben biztosított a vendéglátó tevékenység folýaüásą va|arĺint az
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épületen belĺil egyéb helyiségek csopoľtos jellegíĺ foglalkozasok megtaľtására is
rendelkezésre állnak.

8. zźfiköÍű ľendezvény: előre meýlatÁrozntt személyi kör részvéte|éve| zaj|ő, nyilvánosan
nem hirdetett ľendezvény, amelyet a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint taľtanak.

3. Az ĺizletek éjszakai nyitva taľtĺĺsának rendje

3. s (1) Az iiz|etek és a venđéglátó terasszal ľendelkező ĺizletek teraszai 22.00 és 6.00 óra között nem

tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben meghatĺĺroznttaÝ'at nem kell alkalmazni tźtgyév decembeľ 3|-én 22.0o őtźúő|

azaztkiivető év január l-jén 06.00 óráig.

4. Eljáľási szabályok

4. $ A jegyző a 3. $ (1) bekezdésben foglaltaktól eltéľő, éjszakai nyitva taĺtást engedélyezhet, döntése

ellen benýjtott fellebbezést másodfokon a Képviselő-testiilet biráija e|.

5. s (1) Az e|jźľást aközigazgatási hatósági eljárĺás és szolgáltatrás általĺános szabályairól sző|ő 2004.
évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell lefolýatni.

(2) Az éjszakai nyiwatartasi engedély irránti eljárás lefolytatrásáéľt a kére|mezn kiĺzigazgatási hatósági

eljárási illetéket köteles fizetni.

(3) Az engedélyt tarta|mazp és az engedély visszavonásáról szóló határozatot meg kell kĺildeni a
kérelmezönet a Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkiirében eljáró keriileti hivatalának,
a tíĺzvédelmi hatóságnat a kerĺileti rendőrkapiüányságnak, a Budapest Főváľos VItr. keľiilet
Józsefuárosi Polgármesteń Hivatal Közteriilet-felĺiryeleti Üryosztĺĺlyának.

(4) A jegyz(3 nyľ:vźntĺľtást vezet azéjszak'ai nyiwa tartĺíssal rendelkező iizletekről és azokról, amelyek
esetében az éjsz.akai nyitvataľtási engedély visszavonásra keriilt. A nyilvántartas kiizérdekből
nyilvános adataitazöĺlkormányzathonlapján (wwwjozsefuaros.hu) közze kell tenni.

5. Éjszakai nýtvatartásĺ engedély

6. $ Éjszakai nyiwataĺtźtsi engedéllyel rendelkező ijz|etek a lakókörnyez.ette| érintett ingatlanok
tulajdonosai, . tĺírsasházak kiizgyíílései, Lárcasháznak nem minősülő lakóépület esetén a tulajdonosok
többsége - áLlta| elfogadott időpontig tar|hatnak nyiwą az-zal, hogy a 22.00 óra utĺĺn nyitva tartó,

vendéglátó terasszal rendelkező iiz|etek kiite|esek a teraszra kiterjedő tevékenységiiket legkésőbb
23 .00 ćráůg besziintetni.

6. Az é:jsr.a|<aĺ nýtva taľtás feltételeĺnek szabályai

7. s (1) Az éjszakai nyiwatartási engedéllyel rendelkező üzletek _ a vendéglátó egységek kivételével _

22.00 és 06.00 óra ktizött szeszes italt nem árusíthatnak, ame\mek tényérő| a vásárlókat kötelesek
tź$ékoztatni. A tźtjékoztatást az Íjz|et bejáratźnźů és az üzletben a vásrĺľlók által jól látható helyen kell
elheýezni.

(2) Az éjszakai nyiwataľĺási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező
nyomtatványon a jegyzśnél kell benyujtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a |akćköľnyezetben lévő összes ingatlan tulajdonosainak tulajdoni arányuk szerinti többségi

hoz.zÁjźrullátsźl|'tźrsasházeseténközgyűlésihatźrozatbafoglaltan;

b) zuljfoĺrás tizemeltetése esetén az a) pontban foglaltakon tul

ba) akörnyezetvédelmi hatóság zajkibocsáÍátsi hatĺárérték megái|apitźlsĺłról szóló hatfuozatát"

bb) szakértćli véleméný, amely előzetesen igazo|ja, hory a z.eneszalgáůtatétst biztosító technikai
felszerelések gyźri paraméterei szerinti legnagyobb _ nem korlátozott - hangeĘe mellett is a
ktirnyezetben élők zavarásźúmegakadályozo belső hangszigetelés került kiépítésľe, vagy azüzemeltető
a megengedett (zajszint meghaladásáĺa gyári paľaméterei és legnagyobb - kor|őttozźls nélkĺilĹ



te|jesítménye alapján nem alkalmas hangrendszerre cserélte le a technikai eszközeiq illetve
hangeszközei eleve i|yen teljesítményiĺek.

(4) Mellőzhető a (3) bekezdés a) pontjában írt társasházi közgyťi|ési hozzźĘźtrulás, amennyiben az
üzemeltető igazo|ja, hogy kezdeményezte annak beszerzését, de kozgyűlést nem taľtottak, vagy nem
hoztak döntést, és az írásban történt kezdeményezps óta 30 nap eltelt.

(5) Mellőż'ető a (3) bekezdés a) pontjában fogla|t hozzá$fuu|ás a trársasháznak nem minősiilő
lakóépületek tulajdonosai részśrő|, amennyiben az írásban történt kezdeményezés tulajdonos általi
kézhen éte|e őt^ 3 0 nap eltelt.

(6) onkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetében a hozzźĘátlr|ĺással kapcsolatos nyi|atkorat
megtételére a l00 7o-os önkormányzati fulajdonban álló lakás-és helyiséggazdáIkodási feladatokat

ryakorló gazÄasźąi tĺĺrsaság j ogosult.

8. $ (l) A 7.$-ban foglalt feltételek megléte esetén sem adható éjszakai nyitvatartĺísi engedély, ha

a) akére|em benyujtĺását mege|őzÄ egy éven belül az iizemeltetővel szemben a lakóköľnyezetben élök
pihenését zavarő, zajos működésének vaw a nyiwa tarkás szabályainak megsértésének tényét
me gállapító hatfu ozat jogeröre emelkedik;

b) akére|em benyujtĺását megelőző ery éven belü| az iizemeltetővel szemben azíiz|et miĺködésével
összeftiggésben a köziisségi együttéIés alapvető szabályainak megsértése miatt helyszíni vagy
kozigazgatźtsi bírság kiszabásáľa keľĺilt sor;

c) az íjzemeltetőnek a kérelem benyujüásának időpontjában az onkormányzattal szemben báľmilyen
jogcímen lejĺáľt hráromhavitorrtozása áll fenn;

d) az iizletben lévő vagy ahhoz taĺtozó - funkcionálisan nem hanghatás |étrehozźsźna szolgáló -
berendezések által kibocsátott zaj megha|adja a kiilö,n jogszabályban meghatĺározott mértéket.

(2) Azéjszakai nyitvatatĺási engedéIyt vissza kell vonni, ha

a) az iizemeltetővel szemben a lakókörnyezetben élők pihenését zavarő, zajos miiködésének vagy a
nyitva taĺtás szabátlyainak megsértése miatt meghoz.ottmarasztaló döntés jogerőľe emelkedik;

b) az iizemeltetővel szemben az Íjz|et működésével összefiiggésben a ktizösségi erytittélés alapvető
szabályainak megsértése miatt helyszínivagyközigazgatźtsi bírság kiszabására került sor;

c) az iiz.emeltetőnek az engedé|y időtartama alatt az onkormrányzatta| szemben brármilyen jogcímen
lej árt hĺáromh avi taĺtozása keletkezett;

d) aziiznmeltető e rendelet 7.$ (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.

(3) 
^z 

éjszakai nyitvatartĺási engedély visszavonása esetén a hatźrozat jogerőre emelkedésétől
szímított hat hónapig azÍizeme|tető szźlmáranem adható újabb éjszakainyiwataĺtátsi engedély.

7.Zátó ľendelkezések

9. $ Ez a rendelet 2017. június 15. napjĺĺn |éphatźůyba.

10. s (1) A rendelet hatá|yba lépésekor mĺáľ kereskede|mi hatósági nyi|vántartásba vett ĺizletek
vźitozat|an nyitva tarhással míĺködhetnek, amennyiben a 2. $ 5. pontja szerinti lakókörnyezetbe tartozn
valamennyi tĺársashĺáz és tĺársashĺáznak nem minősĺilő lakóépiilet többségi tulajdonosai, a pihenéshez
való jog sérelme miatt nem kezdeméĺyezik a jegzőnél a nyitvatarĺási rendnek a 3.$ (1) bekezdés
szerinti meghatźtĺ ozá.sźú.

Q) Az íľásbeli kezdeményezéshez csatolni kell tĺársashaz esetén a kezdeményezéshez hozzáĘáru|ő
közg;riĺlési hatźtrozatot, egyéb lakóépiilet esetében az iĺgat|an fulajdonosainak a tiibbségi tulajdoni
ar ány szer lnti hozzźĄárulását igazoló okiratot.

(3) A kezdeményezés a|apjźn a jegyző vizsgä|ja a kérelem megalapozottsátgáú, és annak
eredményeként dönt a 3.$ (l) bekezdés szerinti nyiwa taľtĺás elľende|éséről.



11. $ (1) A Józsefuarosi onkoľmányzattu|ajdonában tévő közterĺiletek hasaná|atáĺő| és használatĺának
rendjéről szn|ő l8l20l3. (IV.24.) önkormányzati rendelet 9. $ (5) bekezdés helyébe a következő
rendelkezes lép:

,,(5) A vendéglátó iizletek kitelepülésekor ktizterüIeten zenesm|gźůtatźs, és a (6) bekezdésben
foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezese tilos.''

(2)IJatźtlryéú veszti a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testĺiletnek
aztiz|etekéjszzkainyiwatartási rendjéről sz'ćiő 45/?008. (Ix.12.) önkormányzati ľendelete.

Budapest 2017. június ...

Danada-Rimán Edina
jegĺző

dr. Kocsis Máté
polgármester

\,. I
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nĺsz^łxłr ľyrľvn.ľ.łnľÁs rľcpnÉr,yľzÉsa nÁľľr xÉnpr,nľĺ
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoáros onkormanyzata Képviselő-testtiletének az iizlętek éjszakai
nyitva tarkásának rendjéről szoló ...120|7. (.....) i'nkormányzati rendelete alapján az á|ta|am
iizemeltetett iizlet tekintetében kérem azéjszakai nyiwa taľhís engedé|yezesét.

Az iizemeltető neve: .......

Az izeme|tető székhelye: ............

Az iizemeltető cégsegyzék szźmalváilalkozoi szźtma:

Kapcsolattaľtó neve: .......

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon:

e-mail:

Azitzletneve: .......

Az Ílz|et címe: Budapest VIII.,... .

A kereskedelmi tevékenység nyilvántaľtasba vételéről szóló igazolás szttma..

Kéľelmezett nyitvataľtĺ{sĺ ĺdő :

hét6: .-tól ...... ............. -ig

kedd: ....... .........-tól .....ig

szerda: ..-tól... .... -ig

cstitörttik: ...........-tól .....ig
péntek: .....-tól .......... -ig

szombať ...-tól ....... ............ -ig

vasĺáľnap: ............-tól ............. ...... -ig

Kérelmemhez mellékelem :

E környezetvédelmi hatóság által kiadott zajkibocsátĺási határérték megáů|apitźtsáró| szóló hatfuozatát;

! szakértői véleméný, mely e|őzetesen igazolją hogy a z.eneszo|gáltatrást bizosító technikai
felszerelések gyári paľaméterei szerinti legnagyobb - nem korlátozott - hangereje mellett is a
környezetben élők zavarásátt megakadályozó belső hangszigetelés került kiépítésre, vaw az iizemeltető
a megengedett zajszint meghaladására gyá-ĺi paraméterei és legnagyobb _ koĺ|átozáts nélkiilĹ
teljesítménye a|apjźn nem alkalmas hangľendszelTe cserélte le a technikai eszkiizeit, illetve
hangeszközei eleve ilyen teljesítményiĺek.

11 
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! a lakóki'rnyezetben* lévő összes ingatlan tulajdonosainak tulajdoni arányuk szerinti többségi
hozzÁjáru|átsát;társasházeseténközg1nĺlésihatározatbafoglaltan;

tr meghatalmazÁst;

tr 3.000,- Ft értékiĺ illetékbélyeget.

Ahatfuozatot

tr postai úton kérem megkiildeni

! személyesen kívánom áwenni

Budapest, ...... év .. hó ...............nap.

ĺizemeltető

Kérelmet és mel|ékleteit átvette:

* 
lakókornye?.et: aziizletet magában foglaló lakóépület tulajdonosai, azza|kłjzvet|enül szomszédos lakóépĺiletek

fulajdonosai, és az iłz|etet magában foglaló épiilettel szemben, 15 méteľ távolságon belül lévó épületek
fu laj donosai összessége



.../20I7. (.....) önkaľmónyzati rendelet 2. melléHet

\ záLrt ktirű ľendezvény tartásĺ feltételeĺnek meghatározása

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺłrosí onkormányz'at kilzigazgatĺási területén elhelyezkedő
üzlethelyiségekben az a|źhbi feltételek hiánytalan betartása mellett, az a|źtbbiak szerint taÍtlntő zÁÍt
köľÍĺ rendezvény:

Az Íjz|et cé|jáĺa hasznosított helyiség üzlet marad a nyitvatartási időn kívĺil is, és ott nyitvatarhĺsi időn
tul semmilyen tevékenység nem végezhető, az íiz|etet az engedé|yezett nyiwataltĺási idején ttil záwa
kell tarani.

Az iizletben taľtott ľendezvény akkoľ mĺnősíthető zárt ktirĺinelĺo ha:

' a rendezvény (tizlet) helyszínére csak előre meghatźrozott kiirbe tartoző személyek lépheürek be, a
nyilvánosan meghirdetett rendezvény nem zźĺ1' köľíĺ, a helyszíni feliratkozással szintén nem
tekinthető aírt köríĺnek a rendezvény.

f az előre meghatźrozott vendégkiir beléptetését megfelelő személyzetnek kell koordinálnia (pl.
biĺonsági szeméýet), aki meggátolja illetéktelenek belépését a rendezvény (iizlet) teriiletére.. a belépésre jogosult személyekől szóló név szerinti listĺĺt a helyszínen kell tartani, ellenőrzés sorrán
be kell mutatni.

. a rendenlény zźrtköÍűjellegét a helyszíntil szolgáló ingatlan (iizlet) homlokzatĺán, jó| |áthatő
helyen, egyértelműen jelezni kell.

. az üzlet nyitva tartźsźra vonatkozó feliratokat a homlokzatról a rendezvény ideje alatt el kell
tĺávolítani, mivel azok megtévesztőek lehetnek a vendégek szÁmźra.

. arendenény helyszínéül szolgáló ingatlan (tizlet) nyí|ászźrőit lehetőség szerint zźrvake||taľüani.

. a rendeanényĹ meghatiĺrozott alkalomból taÍtjźk, ilyen alkalom hiányában a tevékenység nem
minősiil rendezvénynek.

' a rendenlény lebonyolítĺását nem tizletszerĺien végzik, azaz nem rendszeresen és nem nyereség
elérése érdekében.

t3 
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Indokolĺńs

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosĺ ÖnkoľmányzatKépviselő-testĺĺletének

az üzletek éjszakaĺ nýtvataľtĺĺsi ľenđjéľől szőiő ....J2017. (.......) önkoľmányzati ľende|etéhez

Általános indokolás

A rendelet tervezet megalkotását az éjszak.ai zajźrta|om okozta lakossági panaszok, közbiztonsági
problémák és annak felismeľése teszi indokolttiá, hory Józsefráros teriiletén _ a nagNárosias
lakókiirnyezetben - e5rre fokozódó kihívást j e|ent az üzletek okozta zajánta|om kereskedelmi hatósĺĺgi
jogköľben történő csökkentése. Uryanakkor a kereskedelmi torvény fe|hata|mazźst ad az
önkormányzatok számára a helyi sajátosságokat figyelembe véve az íiz|ętek éjsak'ai _ 22-06 őra
kiizötti - nyitva tartásanak korllátozäsára" mely által csökkenthető a lakosság zajterhelése.

A rendelet tervezetben foglaltak szerint a kereskedelmi egységek 22.00-06.00 óra között nem
tarthatnak nyitva, a lakosság pihenésénet nyugalmának, egészségesebb életköľülményeinek
biztosítása, a lakosság szubjektív kiizbiztonságérzetének javíüása érdekében. Az ettő| e|térő éjszakai
nyifua tarhást a jegyzo engedélyeztreti.

Részletes ĺndokolás

1. $-hoz

A rendelet személyi és tĺłrryi hatá|yőravonatkozó rendelkezéseket taľtalmaz.

2. $-hoz

Értelmező ľendelkezés eket taĺta|maz.

3. $-hoz

Az Önkoľmźnyzatközigazgatźtsi teriiletén míĺki'dő iizletek éjszakai nyiwataľtási rendjét szabźt|yozza,
melynek elsődleges cé|ja a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez va|ő jogának
biĺosíĺása. Meghatározźtsra keriil, hogy mely időpontokban nem taľthatnak nyiwa aziizletet valamint
ettől eltérő szabáIyokat tarta|maz.

4-5. $-hoz

Eljarási szabályokat hatźroz ffi€g, valamint a jegyzőre ruhźy.za, az éjszakai nyiwa tartĺís
engedélyezését.

6. $-hoz

Azéjszakai nyitvataľtási engedély keretében aziiz|eteknyiwatartĺási időpontját határozzameg.

7. $-hoz

Az éjszakai nyiwatarĺási engedéllyel rendelkezö üzletek tekintetében szabáiyokat źůIapit meg, mely
szerint az eljárás kérelemre indul, meghatźroz'za a kérelemhez csatolandó dokumentumokat és a
rendelet l. mellékleteként a kérelem formanyomtatványokat.

8. $-hoz

Azon eseteket szabáůyozza, mikor nem adható éjszakai nyiwa tartiísra engedély, illetve az engedé|y
mikor keŕtil visszavonásra.
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9-l 1. $-hoz

A hatĺłlyba léptető és hatályon kíviil helyező rendelkezeseket taftallmaz ą,.,a|, hogy a már működő
tizletekre vonatkozó kiilön szabályokat ál|apít meg.

,r\t{



Hatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkoüásľól szóló 2010. évi cxxx.
törvény (atovábbiakban: Jat.) 17. $ (1) bekezdése előírja azelőzntes hatĺásvizsgálatoť,,A jogszabáiy
előkészÍtője - a jogszabály feltételezntt hatźsaihoz igaz.odő részletességiĺ - előzetes hatiásvizsgáłat
elvégzésével felméri a szabäiyozás várható kiivetkezményeit. Az előzetes hatĺásvizsgálat eredményéről
a Kormĺány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormiínyrendelet esetén a Kormányt
önkormányzati rendelet esetén a helyi iinkormányzat képviselö-testiiletét tajékoztaffii kell. Miniszteri
rendelet ľendelkezłret úry, hogy azźůta|ameg}latźtroz.ott esetben a kö,zjogi szrrłezetszabáůyoz-o eszköz
elkészítöj e elözetes hatĺásvi zsgál atot v Ęez.',

A hatĺásvizsgálat során aJat. |7. $ (2) bekezdésben meghatáttoznttakat kell kiilönösen vizsgálni.

1. Tárcadalmi, gazdaságĺ, köttségvetésÍ hatása: A rendelet alapvető cé|ja az onkoľmányzat
közigazgatási terĺiletén működő üzletetek éjszakai nyiwatarĺási rendjének szabáiyozźtsą melyet a
lakosság egészének bevonĺásával történő felmérés, és azt ktivető társadalmi eryeztetés e|őzijltt meg. A
helyi rendelet elfogadĺása esetén vrírhatóan kedvező haüíst gyakorol a lakossĺág éjszakai pihenését
zavarő, a kereskedelmi, vendéglátó tevékenységből fakadó zaj ála|makenyhítésére.

2. Költségvetésĺ haĹása: A rendelet elfogadrásának a költségvetésre kiivetlen haĹása nincs.

3. Köľnyezetĺ és egészségi ktivetkezményeĺ: Az éjsza|r'ai zajok csökkentésével a lakók egészséges,
nyugodt életkiiriilményeinek javulása varható.

4. Adminisztratív teľheket befolyásoló hatása: A rendelet batéůyba|épését ktivető néhríny hónapban
a Polgĺíľmesteri Hivatal illetékes iiryosztĺályĺán adminisztrációs teheľ növekedés vĺírható a kérelmek
elbírálásrĺnak előkészítésével, aa kiivetően nem releváns.

5. A jogszabály męalkotĺásának szĺikségessége, a jogalkotĺís elmaľadásának váľható
következményeĺ: Jogszabályi kiivetkezménye nincs.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szenĺezeti, úírryi és pénzĺiryi feltételek A
feladat e|lźúźshoz sziikséges személyi, pél:zijgyi és üíľryi feltételek biztosítottak a Polgármesteri
Hivatal szervezetén belül.

,N



előterjesztés 3. sz. melléklete

Budapest Főváľos VIIr. keľůi|et Józsefváľosi onkoľmányzatKépviselő-testĺiletének

.....12017. (... .....) iinkormányzati rendelete

a ktiztisségÍ eryüttélés alapvető szabályairó| és ezek e|mu|asztásának jogkövetkezményeiľől szóló
t8l2016. (W.02.) önkormányzatĺ rendelet módosítĺásáľĺól

Budapest Fővĺáľos MII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az A|aptörvény 32.
cilĺk (1) bekezdés a) pontjában meghaüározott joga|kotói hatáskiirében, valamint a MagyarorszÁghe|yi
önkormányzatairól szoló 201I. évi cLxxxIX. törvény 8. $ (2) bekezdésében megllatározntt
feladatkörében eljárvą a |43. $ (4) bekezdés d) pontjában kapott fę|hatalmazáls alapján, a
közigazgatási hatósági e[iárás és sm|gá|tatźts általános szabźůyalrći szćió 2004. évi CXL. törvény
94lA. $ (1a) bekezdése alapjan a következőket rendeli el:

1. s A kö,zösségi együttélés alapvető szabźůyairó| szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 5. $ (1) bekezdése helyebe a következő ľendelkezés lép:

,,(1) A közösségi együttélés alapvető sz-abáůyáú sértő magataľtrás miatt folytatott közigazgatźtsi hatósági
eljáľas kizÁrő|aghivatalból indul vagy lakossági bejelentésre,Ydg! ahatősáryészlelése alapjĺán.''

2. s (1) A Rendelet 1 1. $ a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

{Akil

,,a) nem gondoskodik az ingat|ana előtti jardaszakasz tisztításáről, hó eltakaľíĹísĺíľól és síkosság
mentesítéséről, az ťlttesttől szintktilönbséggel, vagy más, látható módon elhatĺárolt, az úttest és ajárda
közötti szilárd burkolattal el nem látott terület tisztántartĺísrĺról.

b) nem gondoskodik a tulajdonátban, hasnáiatában, iizemeltetésében, varyon kezelésében álló
ingat|anára, kiizteriileten lévő egyéb berendezésére keriilt, illegális falragaszok, hirdetmények
eltĺĺvolítĺásĺáľól, kivéve, ha az elhe|yezś, vagy az, akinek érdekében a kihelyezés történt ismeĄ''

(2) A Rendelet 1 l. $ e) pontja helyébe a következő rehdelkezés lép:

tÁki]

,fe) M üzlet iizemeltetőjeként az egĺség nyitvatarĺĺsi ideje a|att _ abejfuat fél méteres körzetében -
nem helyez el kisméretű, maximum 50 literes hulladékgyíĺjtö eđéný, vagy annak kiiirítéséről nem
gondoskodik, vagy az egység homlokzati vonalától az rittestig terjedő kö,zteriileti részt folyamatosan
nem taľtja tisztán, az eladott termékkel eryidejiĺleg áńadott" a tevékenységéhez kapcsolódó
azonosítható csomagoló aÍ|ya5ot, eryéb eszkön. azÍiz|et megkiizelítését szolgáló bejárattól 25 méteres
távolságon belül folyamatosan nem g5ĺĺijti vissza,''

(3) A Rendelet 11. $-a a következo Đ-Đ ponttal egészi'il ki:

tAkil
,l) sznrakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató hely üzemeltetőjeként nem gondoskodik a
zeneszolgáltatást biztosító aktuális technikai felszerelés gyĺári paraméterei szeľinti legnagyobb _ nem
korlátozott - hangeĘe mellett is a kö'rnyezetében é|ők zavarźtsát megakadályoző belső hangszigetelés
kiépítéséről vagy a fenti jellegĺ hangszigetelés hirányában nem cseréli le a megengedett zajszint
meghaladásána gyźti paraméterei és legnaryobb _ korlátozás nélkĺilĹ teljesítménye alapján nem
alkalmas hangrendszerľe a technikai eszközeit,

,, \n\



g) közteriileten köztęľület-használati hozzź$álrulas nélkül reklámanyagot, szóľólapot terjeszt vagy
szolgáltatĺíst nyuj! kíná|'
h) köz1eru|eten galambot etet,
i) köúeruleten - kivéve az ebek futtaĺásĺára kljelölt területet - ebet 07.00 órátó| a közri|ágítźs
bekapcsolásáigpőráa nélkiil veztt, vagy tiltott helyre bevez.et,
j) más tulajđonában álló ingatlanľą berendezésre a tulajdonos hozájiírulása, engedélye nélkül
plakátot, fa|ragaszt' hirdetméný helyez e|''

3. s A Rendelet 12.$.a a következő d) ponttal egésziil ki:

[Áki az onĺrormlźnyzat tulajdonóban dllóJ

,,d) a közterület használat befejezesekor haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a közterület
eredeti áů|apotźú nem állítja helyre''

4. s A Rendelet a következö l2lA. $.al egésziil ki:

,,|2lA. $ Aki gépjĺíľmíĺvet közteriileten bont megséľti a közösségi együttélés alapvető szabáiyát és
kettőszálzezer foľintig terjedő közigazgatźtsi bírságga|, vagy ötvenezer forintig terjeđő helyszíni
bírsággal srijtható.''

5. s A Rendelet a következő 13/A. $-al egésztil ki:

,,l3lł. $ Az a szeszes italt is forgalmazó iizlet iizeme|etetője, alkalmazottja" aki nem gondoskodik
arról, hogy nyiwatartiási időben az iz|et Yaw a vendéglátóhely bármely bejźtratátőI vagy portĺáljától
szÁmitott 5 méteres közterületi szakaszon szeszes italt ne fogyasszanak, megsérti a kiiziisségi
egyiittélés alapvető sz.abźůyáŃ és teľmészetes személyek esetén kettőszźaezer forintig, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig teľjedő közigazgatźisi
bírsággal, vary ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.''

6. s A Rendelet 14.$ d) pontja helyébe a következő rendelkezes lép:

[Áki]

,,d) közkifolyónál, sziikőkutnál' ivókutnál járművet, ruhanemiĺt mos, ezekben fiirdőzik, állatot fiiľdet'

7. s A Rendelet a következő l4lA. $-al egésziil ki:

,,I4/A. $ Az a 14. életévet beti'ltött személy, aki játszóteret, jáúszotéri eszkön' használ, - kivéve,
amennyiben az adott jáúszćŃéĺĺe vonatkozó hĺázirend lehetővé teszi az adott játszótéri eszkiiz
hasznźůatát - megsérti a közösségi egytittélés alapvető szabźiyát és kettőszźnezeľ forintig terjedő
közigazgatźtsi bírsággal, vagy ötvenezer foľintig teľjedő helyszíni bírsággal sújtható.''

8. s A Rendelet a következő 4/A. címmel és 14lB. $-al egésziil ki:

,,4/A. A lakhatĺás nyugalmát, a lakóépület rendjét zavarő cselekmények

14lB. $ Aki a lakóközösség hĺázirendjében foglalt szabályok megséľtésével
a) a kĺilön tulajđonában,YdE! ahaszĺláiatźlban lévő ingatlanban taľt állatot,
b) a felüryelete alatt lévő állat által többlakásos lakóépület közös basznáiatára szolgáló területen,
egyéb berendezésén okozott szennyezés megsztintetéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

megsérti a kiizösségi egyiittélés szabźůyált, és kettőszÁzezeľ forintig teľjedő közigazgatźtsi bírsággal
sújtható.''
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9. s A Rendelet a kiivetkező 14lC. $-al egésziil ki:

,,I4|C. $ Aki kertvárosias övezetben
a,) munkanapokon 19.00 óratól 08.00 óráig terjedő időszakban,
b) szombaton 9.00 óra előtĹ valamint szombat 16.00 órától, vasárnap bĺírmely időszakban,
c/ ĺinnepnapokon és egyéb munkaszüneti napon bĺárme|y időszakban'

a köľnyezetben élők nyugalmának zzvaĺásőra alkalmas tevékenységet végez. - kiilönösen építési,
bontási, szerelési munkálatok, zaia|járó kerti munkák - a szomszśdos ingatlanok tulajdonosának
hozzźtjám|ása hianyában, megséľti a kiiziisségi együttélés alapvető szabźůyait, és természetes
személyek esetén kettőszźy.ezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szeľvezetek esetén kétmillió forintig terjedö közigazgatźtsi bíľsággal sújtható.''

10. $ A Rendelet a következő 14lD. $-al egészül ki:

,,l4ĺD. $ (1) Aki többlakásos lakóépiiletben a lakhatĺís nyugalmának véde|mére szolgáló, a lakóépiilet
házirendjéb en irt szabáiyokat megszegve..
a) munkanapokon 19.00-08.00 óra közötti időszakban,
ó/ szombaton 09.00 óra előtt, valamint szombat 14.00 órától vasárnap 24.00 ćtáńgterjedő idoszakban,
c/ iinnepnapokon és egyéb munkaszĺineti napon bĺáľmely időszakban
a lalĺfiatĺís nyugalmának megzavarására alkalmas tevékenységet végez vagy végeztet, a szomszédos
ingatlanok fulajdonosĺának hoz.z'źtjaĺulása hiányában, megsérti a közösségi együttélés alapvető
szabáiyait.

(2) Aki többlakásos lakóépiiletben a lalĺfiatrĺs nyuga|mának védelmére szolgáló, a lakóépiilet
hazirendjében irt szabályokat megszegve a lakóépiilet kiizös használatu tfugyait, éptiletszerkezetét
helyiségeit, berendezéseit vagy a közös használatra smlrgáůő területet (pl. folyosó, udvar), épiilet-
tntozpkot olyan módon vary olyan célra használ, amelýez a sziikséges hoz.zÁjátru|ást előzetesen nem
szerzi meg, vary abban foglaltaktól eltér, vary hasznźůata nem a ľendeltetésének megfelelő, vagy
másokat zavarő, megsérti a közösségi egyiittélés alapvető szabáÄyait.

(3) Aki többlakásos lakoepületben a lakhatĺís nyugalmának védelmére szolgáló, a lakóépület
házirendjében íľt szabályokat megszegve az áita|4 vagy megbízźsa a|apján végzett munka-, szźi|ítási
művelet során a kiizös használatľa szolgáló területre, épiiletľészre keriilt építési törmeléket, szemetet,
eryéb sznwryeződést haladéktalanul nem tĺívolítja el, megsérti a köztisségi eryüttélés alapvető
szabáůyait.

(4) Aki többlakásos lakóépiiletben a lakhatĺís nyuga|mának védelmére szolgáló, a lakóépiilet
hĺázirendjében íľt szabályokat megszegve akár tulajdonosként, akár haszrálóként haladéktalanul nem
tesz meg minden sziikséges és elvárható intéz,kedést annak érdekében, hory a közö,s tulajdon
tárgyaiva|,vagy aközös hasnláiata szolgáIó épületrészekkel, berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés,
karbantartás elvégezhető, YeW rendkívüli káresemény, veszélyhelyzet e|hárítható legyen, megsérti a
közösségi egyiittélés alapvető szabáiyait.

(5) Aki a lakásának bejárati ajtajánál nem tiinteti fel a lakás számot, megsérti a kiizösségi egyiittélés
alapvető szabźůyait.

(6) Aki a tźrsasház szerveznti és miĺkiidési szabáiyz.atźtban elöíŕ beje|entési, vagy nyilvĺántartrás

vezetési kiitelezettségének nem tesz eleget, megséľti a közösségi egytittélés alapvető szabźúyait.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt szabáůyszegések esetén és természetes személyek esetén
kettőszázezer forintig, jogi szeméýek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
kétmillió forintig terjedő közigazgatátsi bírsággal sújtható.''

11. s A Rendelet a következő 4/B. címmel és 14iE. $-al egészül ki:

,, 4B. Józsefuáros onkormányzata jelképeinek haszrlźńatáú sértő cselekmények
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14lE. s Aki Józsefuáros iinkormálnyzatijelképeinek (címeľ, zźszlő, |obogó) a|apitásátrőt.' és a je|képek
hasaná|ati rendjéről szóló önkormźnyzati rendeletben foglalt szabályok megsértesével Józsefuáros
jelképeit engedély nélkĺil, vagy az engedélýől eltérően hasnźija, megséľti a kiiziisségi egĺüttélés
alapvető szabźiyait, és természetes személyek esetén kettőszjpezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatźtsi bírsággal
sújtható.''

12. s A Rendelet a következő 4/C. címmel és 14lF. $-al egésziil ki:

',4lC. 
Az ingatlanért felelős személyet szeľvezetek elérhetőségével kapcsolatos cse|ekmények

14lF. s Az a tĺírsashőz, vagy lakásszövetkezet, ame|y Józsefuáros Önkormányzaténak a közteriiletek,
ingatlanok rendjéröl és a kiiztisztaságról szóló önkoľmányzati rendeletben a lakókiiziisség nevének,
képviseletének, és a képviselet elérhetősegének a feltiintetésére, valamint ezen rendeletben foglalt
adatoknak a polgármesteri hivatalhoz történő bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
megsérti a közösségi egytittélés alapvető szabáiyait, és kétmillió forintig terjedő közigazgatási
bírsággal srij tható.''

13.s A Rendelet II. $ ,,szźzszsĺ', szłSvegrész helyébe ,,kettőszáz.ezrr,, szövegrész, a ,,kettőszázp7'er',
szi5vegrész heýébe ,,kétmillió'' szÍivegrésą 14. $ ,,szźuezer'' szövegrész helyébe ,,kettőszźlzszer,,
szövegrész lép.

14. $ Ez a rendelet 2017. június 15. napján lép hatályba és azaztkövető napon hatá|yáúveszti.

Budapest, 2017. június ....

Danada-Rimán Edina
iegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgiĺrmester
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Budapest Főváľos YIII. kerĺilet Józsefváľosi onkoľm ányzatKépviselő.testĺiletének a köziissĘi
egyĺittélés alapvető szabályaĺľĺól és ezek elmulasztásának módosítĺĺsárĺól szőiő ...|2017. (...)

tinkormányzati ľendelet indokolása

1. Áltatános ĺndokolás

2016. jrinius 2. napjan fogadta el a Képviselő-testiilet a közösségi egyiittélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztrísának jogktivetkezményeiről szóló 18l20t6. (VI.02) iinkoľmányzati rendeletét,
meýnek megalkoüását az indokolta" az örkormátnyzat figyelembe vette a helyi adottságokból (pl.
telepiilésszerkezet, népességszám, népsűľÍíség, infrastruktúrával iisszefiiggő életforma kiilönbözősége,
stb.) eredő, az'on a lakosság nyuga|mą zavarta|an erytittélése ellen ható kisebb súlyú magatartrásokat
mulasztĺísokat melyeket más jogszabályok nem szabáůyonlak, vdgY csak jogkövetkezmények
hozzÁrendelése nélkiil szabáůy ozrlľlk.

Az elfogadásra javasolt módosító rendelet a lakók, gyermeket lakóki'ztisségek védelme érdekében a
mĺár elfogadott eljárás rendet és az a|V'a|mazhatő szankció rendszert érinti, több ť'j elkövetési
magataĺtźlst (mulasztĺást) tesz a szzbźůyozás tźrgyáxĘ oly módon, hogy a közteriileteken,
kö4parkokban, köztereken az iinkormőnyzzthatároz'za meg azokat amagatartátsi szabályokat, amelyek
a kiizösségi eryüttélés alapvető szabályai megsértésének minősülnek.

Másrészt a lakhaüás nyugalmát, a lakóépület rendjét zavarő cselekmények körének meghatĺrozísával
az önkormźnyzat segítséget nyujt a lakóközösségeknet a lakóknak a háborítatlan egyiittélés
feltételeiheą a lakóhĺázak állagĺának védelméhez, megőrzéséhezés a lakóhazban é|őt az ott tartózkodó
személyek egymás felé tanúsítandó magatartĺásźlhoz, a tĺársas együttélés alapvető szabźiyaihoz o|y
módon' hogy a társasházak haziľendjében előírtakat veszi alapul és azok megszegőivel szemben
hatfu oz meg j ogkövetkezményeket.

2. Részletes indokolás

1. $-hoz

A ktiziisségi együttélés alapvető sz.abáúyátt sértő magatzrtás miatt folytatott közigazgatźtsi hatósági
elj árłás megind ításĺínak pontosítiísa.

2-3. $-hoz

A kt'zterĺilethasnáůatra" valamint a lakókörnyezetre vonatkoző szabéiyokkiegészítése.

4. $-hoz

Tiltĺásra kerül a ki'zteriileti gépjĺĺľmíĺbontĺás.

5. $-hoz

Ez a rendelkezes a kiiztertileten tiirténő szeszesital-fogyasztźs tekintetében hatźroz meg újabb
tényállást a szeszes italt is forgalmazo tizletekre vonatkozóan.

6. $-hoz

Köz,kifolyót játszoterek hasznźůatipal kapcsolatos rendelkezések kiegészítése.

7. $-hoz

Korlátozó rendelkezéseket tartalmaz a jáúszőtér,vagy a jáúsmtéĺi eszfttizök hasnlźůatfuavonatkozóan.

8.-10. $-hoz

A lakhaüás nyugalmát, a lakóépĺilet rendjét zavarő cselekmények, - alapul véve a t.ársasházak
hĺázirendjében foglaltakat - amelyek részben a lakóépiileten beliili áůllatĺartást szabáiyozzÉk, elősegítik
a keľtes, családi háp.as övezetben élők pihenését, illetve a tiibblakásos lakóépiiletek házirendjének,
valamint a szervezeti és műkiidési szabáůyzatának megséľtésének esetére tarta|manak
rendelkezeseket. t ĺ
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11. $-hoz

Józsefuáros önkoľmĺányzati jelképeinek az eľedeti cél, és váůtoztatás nélkiili megielenítés szerinti
hasznáůatát biztosítją ezze| is megtartva a jelképben megtestesĺilő közhata|om' vary közĺisség
tekintélyét.

12. $-hoz

A társashĺázak, és más lakóközösségek adatfeltiintetési, bejelentési kötelezettségeire vonatkozó
szankc iókat hatźr ozza meg.

13-14. $-hoz

A rendelet sziivegrészes módosítĺísáľa vonatkoző, va|amint hatźiýa léptetö és hatáiyáú vesztő
rendelkezéseket taľtalmaz.
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A köziisségĺ együttélés alapvető szabáIyairól és

ezek e|mulasztásának jogkövetkezményeirő|
sző|ő 1812016. (vI.02.) łinkoľmányzati ľende|et

A ktiziisségĺ együttélés alapvető szabályaĺľól és

ezek elmulasztĺásának jogkiivetkezményeiľőI
sző|ő |812016. (vI.02.) iinkormányzati rendelet

módosítĺĺsáróI

5. s (1) A közösségi es/ĺittélés alapvető
szabáiyált séľtő magatartĺás miatt fo|ýatott
közigazgatási hatósági eljrĺrás kizźnćůag
hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy a
hatóság észlelése alapj án.

1. s A kiizösségi együttélés alapvető szabźůyairő|

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

szćió |8/2016. (W.02.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 5. $ (1) bekezdése

helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A közösségi együttélés alapvető szabáůyáú
séľtő magatartĺás miatt folýatott kozigazgatási
hatósági eljĺárás kizÁrő|ag hivatalból indul vagy
lakossági bejelentésľe, vagy a hatóság észlelése
a|apjźn.',

11. S Aki
a) nem gondoskodik az ingatlana előtti jarda
tisztźntartásáról' hó eltakarítĺásĺáról és síkossĺág
mentesítéséről'
b) nem gondoskodik az ingatlanára került
illegális falragaszot kilziz|ést sértő, vaw
városképet rontó festések eltĺávolíĺásĺíról,
amennyiben az azokat e|he|yező, vagy akinek az
érdekében a kihelyezés töľtént' nem ismert

e) szórakoztatő' kereskedelmi, vendéglátó,
szotgźůtatő hely tizemeltetőjeként az egység
nyitvatarLási ideje a|att _ a bejőrat közvetlen
közelében - nem he|yez el köztéri hulladékgyíijtö
edéný' vary annak iirítéséľől nem gondoskodit
vagy az egység homlokzati vonalától az úttestig
terjedő közterĹileti részt folyamatosan nem tartja
tisztán,

2. s (1) A Rendelet 11. $ a)-b) pontja helyébe a
következő rendelkezes lép:

tAkil
,,&) nem gondoskodik az ingatlana előtti
járdaszakasz tisztításáről, hó eltakaľítrásĺáľól és
síkosság mentesítésérő|, az úttesttől
szintkülönbséggel, vagy más, látható módon
elhatárolt' az úttest és a járda közötti szilárd
burkolattal el nem |átott teriilet tisztĺín
tartĺásáról,
b) nem gondoskodik a tulajdonában,
hasznáiatźtban, üzemeltetésében, varyon
kezelésében álló ingatlanfua, köďerületen lévő
eryéb beľendezésére került, illegális
fa|ľagaszok, hiľdetmények eltĺívolíüísáról,
kivéve, ha az e|he|yező, vagy az, akinek
érdekében a kihelyezés tiirtént ismert,''

Q) 
^ 

Rendelet ll. $ e) pontja helyébe a
kiivetkező rendelkezés lép:

IAki]

'e) az Íiz|et iizemeltetöjeként az egység
nyiwatartási ideje alatt _ a bejfuat fel méteres
körzetében_ nem helyez el kisméľetiĺ, maximum
50 literes hulladékgyíĺjtő edéný, vagy annak
kiürítéséről nem gondoskodilq vagy az egység
homlokzati vonalától az úttestig terjedő
közterületi részt folyamatosan nem tartja tisztán,
az eladott termékkel eryidejiĺleg áttadot\ a
tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható
csomagolóanyagot, egyéb eszközt. az iizlet
megközs|itését szolgáló bejárattól 25 méteres
tĺávolságon belül folyamatosan nem gyiĺjti
vissza-"
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(3) A Rendelet ll.$-a a következő f)-j) ponttal
egeszül ki:

[Aki]
,,Đ sznrakoztató' kereskedelmi, vendéglátó,
szolgáltató hely iizemeltetőjeként nem
gondoskodik a zśnęszol'galtatást biztosító
aktuális technikai felszerelés gyári paraméterei
szerinti legnagyobb nem korlátozott
hangereje mellett is a környezetében élők
zavarásźú megakadályozó belső hangszigetelés
kiépíteséről vagp| a fenti jellegű han.gszigetelés
hiányában nem cseréli le a megengedettzajszint
meghaladĺására gyári paraméterei és legnagyobb
_ kor|źúozźts nélkĺilĹ telj esítménye alapj án nem
alkalmas hangrendszerľe a technikai eszktizeit
g) közteriileten közteľülď.hasznźůati
hozzź!źru|áts néIkĺil reklĺámanyagot, szórólapot
terjeszt vagy szo|gátltatást nyrijt, kínál,
h) közterületen galambot etet,
i) közteriileten - kivéve az ebek futtatásĺára
kijeliilt teriiletet - ebet 07.00 óÍáLtć,| a
kiizvilágítĺás bekapcsolásáĘ pőráz nélkiil ve7'et,
vagy tiltott helyľe bevezet,
j) más tulajdonában álló ingatlanľa,
berendezésre a tulajdonos hozzájf,,*16",
engedéýe nélkül plakátot, fa|ragaszt,
hirdetménvt helvez el.''

3. s A Rendelet 12' $-a a következő d) ponttal

egésziil ki:

[Áki az onkormónyzat tulajdondban álIóJ
.d) a közterület hasznáiat befejezesekor
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a
kiizteriilet eredeti állapotát nem áIlítia helYre,''
4. s A Rendelet a következő 12lA. $-al egészül
ki:

,,I2|A. $ Aki gépjĺáľművet kö,zterületen bont
megséľti a kiizösségi egyiittélés alapvető
szabáiyáú és kettőszźaezer forintig terjedö
közigaz4atási bírsággal, YdE! ötvenezer forintig
teriedő helvszíni bírsá.ssal súitható.'
5.$ A Rendelet a kö'vetkező I3lA. $-al egészül ki:

,,|3/A. $ Az a szeszes italt is forgalmazó iizlet
ĺizemeletetője, a|kalmaznttja, aki nem
gondoskodik aĺról, hogy nyitvatartĺĺsi időben az
uz|et vagy a vendéglátóhely bármely bejátratźúől.
vagy portĺíljától sámított 5 méteres közteriileti
szakaszon szeszes italt ne fogyasszanak, megsérti
a köztisségi egyiittélés alapvető szabźůyáú és
természetes személyek esetén kettőszázezer
forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió
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forintig terjedő kőzigazgatźtsi bíľságga|, vagy
ötvenezer forintig teľjedő helyszíni bírsággal
sújtható.''

d) közkifolyónál, kutnál jrárművet, vagy
szeĺlrlyezeÍt tźrgyat mos' vaw szökőkritban
fiirdözik'

6. s A Rendelet |4. $ d) ponda helyébe a
következő rendelkezés lép:

tÁki]
,,d) közkifolyónál, szökőkutnál, ivókútnál
járművet, ruhanemĺit mos, ezekben fiirdőzik,
állatot flirdet,''

7. s A Rendelet a következő 14lA. $-al egészii|
ki:

,'I4/A. $ Az a 14. életévet beti'ltött személy, aki
jáltszóteret, jáúszótéÍi eszközt haszná|, - kivéve,
amennyiben az adott járczóténe vonatkozó
bázirend lehetővé teszi az adott játszotén eszköz
haszrúiatźtt - megsérti a köztissĘi együttélés
alapvető szabályáÉ és kettőszźuszer forintig
terjedő kőzigazgatási bírsággal, vagy ötvenezer
forintis teriedő helvszíni bírsáseal súitható.''
8. $ A Rendelet a következő 4/A. címmel és

14lB. $-al egészĺil ki:

,,4/A. A lakhatĺás nyugalmát, a lakóépiilet rendjét
zavatő cselekmények

14lB. $ Aki a lakóki'zösség házirendjében foglalt
szabályok megsértésével

a) a Hilön tulajdonában' vagy a haszĺáiatźtban
lévő ingatlanban tart äi|atot"
b) a feliiryelete alatt |évó áůIat által többlakásos
lakóépiilet köziis hasznéůatźra szo|gáló
teľületen, eryéb berendezésén okozott
szennyezés megsziintetéséről haladékta|anul
nem gondoskodit

megsérti a kiizösségi együtté|és szabályát, és
kettőszÁzeznr forintig terjedő kőzigazgatási
bírsással sriitható.''
9. $ A Rendelet a következő l4lC. $-al egésziil ki

,,|4lC. $ Aki kertvĺírosias övezetben
a) munkanapokon 19.00 órától 08.00 óráig

terjedő időszakban,
b) szombaton 9.00 óra előtt, valamint szombat

16.00 órától, vasárnap bármely időszakban,
c) iinnepnapokon és egyéb munkasziineti napon

bráľmely időszakban,
a kornyezetben élők nyugalmának zavaĺäsźra
alkalmas tevékenységet végez, - kĺi|önösen
építési, bontĺísi, szerelési munkálatok, zapa| jőĺő
keľti munkák - a szomszédos in'satlanok
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tulajdonosanak hozzź$źru|źsa hiźnyátbary
megsérti a közösségi egyiittélés alapvető
szabźiyait" és természetes szemé|yek esetén
kettőszźnezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetén kétmillió forintig terjedö kozigazgatźsi
bírsáeeal súitható.''
10. s A Rendelet a következő l4lD. $-al egesziil
ki:

,,|4ĺD. $ (l) Aki többlalcísos lakóépiiletben a
lakhatás nyugalmának védelmére szolgáló, a
lakóépiilet házirendjében írt szabályokat
megszegve:
a) munkanapokon 19.00-08.00 óra köziitti
időszakban,
b) szombaton 09.00 őra előtt, valamint szombat
14.00 órától vasĺárnap 24.00 óráig teľjedő
idoszakban,
c) ünnepnapokon és eryéb munkaszĺineti napon
bármely időszakban
a lakhaüás nyugalmrínak megz'avarására alkalmas
tevékenységet végez vagy végeztet, a
szomszédos ingatlanok tulajdonosĺínak
hozzź$źru|źtsa hiányában, megsérti a köziisségi
egytittél és alapvető szabáůy ait.
(2) Aki többlakásos lakóépületben a lakhatĺás
nyugalmának véde|méľe szolgáló, a lakóéptilet
hĺázirendjében írt szabáýokat megszegve a
lakóépiilet kiizis haszĺrźůatű tárgyait,
éptiletszerkezetĄ helyiségeit, berendezeseit vagy
a közös hasznáiatra szolgáló teriiletet (pl.
folyosó, udvar), épii|et-tartozskot olyan módon
vagy olyan célra használ, amelyhez a sziikséges
hozzá!źru|átst előzetesen nem szerzi meg, vagyĺ
abban foglaltaktól e|ter, vagyĺ basznźůata nem a
rendeltetésének megfelel ő, vagy másokat zavarő,
megséľti a közösségi egyiittélés alapvető
szabźiyait.
(3) Aki tiibblakásos lakoepiiletben a lalĺfiatrĺs
nyugalmĺának védelmére sm|gźiő, a lakóépület
házirendjében lÍt szabáýokat megszegve az
áůta|a, vagy megbizźsa a|apján végz.ett munka-,
száů|ítźsi miivelet során a köziis használatra
szolgáló teriiletľe, épiiletrészre kerĹilt építési
törmeléket, szemeteĹ egyéb szennyeződést
haladéktalanul nem üávolítja ol, megsérti a
ktizösségi egyiittélés alapvető szabáiyait.
(4) Aki többlakásos lakoepiiletben a lalĺüatĺás
nyugalmĺának védelmére sm|gáiő, a lakóépiilet
hániĺendjében írt szabá|yokat megszegve akár
tulajdonosként akár használóként
haladéktalanul nem tesz meg minden sziikséges
és elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a
közös tulaidon tĺíreyaival. vagy a közös

26s



hasnlá|atra szolgá|ó épiiletrészekkel,
beľendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés,
kaľbantaľtĺás elvégezlrető, Y?EY rendkívüli
káľesemény, veszélyhe|yzet e|hárítható legyen,
megsérti a közösségi egyiittélés alapvető
szabá|yait.
(5) Aki a lakásának bejĺárati ajtzjánái nem tĺinteti
fel a |akás szÁmot, megsérti a közössegi
eryüttélés alapvető szab źůy ait.
(6) Aki a tźrsasház sznrvezeti és működési
szabáiyzatálban előírt bejelentési, vagy
nyi|vantartás vezetési ktitelezettségének nem tesz
eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető
szabáńyait.
(7) Az (l)-(6) bekezdésben foglalt
szabályszegések esetén és természetes személyek
esetén kettőszÁzezer forintig, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem nem rendelkező
sz.ervezptek esetén kétmillió forintig terjedő
közigazgatás i b írsággal sújtható.''

11. s A Rendelet a következő 4/B. címmel és
14lE. $-al egésztil ki:

,AľB. Jőzsefváros Önkormányzata jelképeinek
hasanźiatźt séľtő cselekmények

14ĺE. $ Aki Józsefurĺros iinkormányzati
jelképeinek (címer, zősz|ő, lobogó) a|apítźsárő|,
és a jelképek használati rendjéről szóló
önkormányzati rendeletben fog|alt szabályok
megsértésével Józsefuĺáros jelképeit engedély
nélkiil, vagy az engedélýől eltérően hasnźůja,
megséľti a ktizösségi egyĺittélés alapvető
szabőÄyait" és teľmészetes személyek esetén
kettőszávnzer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szsĺvezetek
esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatisi
bírsással sliitható.''
12. s A Rendelet a következő 4/C. címmel és
14lF. $-a| egészĺil ki:

,, lC. Az ingatlanért felelős személyet
szeru ezetek elérhetőségével kapcsolatos

cselekmények

14lF. $ Az a társashźą vagy lakásszövetkezet,
amely Józsefuáros onkormĺányzatának a
kiizteriiletek, ingatlanok rendjéről és a
köztisztaságr ől szóló tinkormányzati rendeletben
a lakóközösség nevénet képviseletének, és a
képviselet elérhetőségének a feltiintetésére,
valamint ezen rendeletben foglalt adatoknak a
polgármesteri hivatalhoz történő bejelentésére
vonatkozó kötelezettségét megszegi' megséľti a

"s



közösségi egriittélés alapvető szabźůyait, és
kétmillió forintig terj edő közigazgatás i bírsággal

zLL -L! ))
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IIatásvĺzsgálat

A rendeletterveznt esetében firyelembe kell venni, hogy a jogalkotasról szóló 2010. évi cxxx.
töľvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $ (1) bekezdése e|oíqa az e|őzetes hatĺásvizsgálatot: ,,A jogszabźiy
előkészítője _ a jogszabály feltételezptt hatźsaihoz igazndó részletességu _ e|őzntes hat.ásvizsgálat
elvégzesével felméľi a szabźiyozÁs várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eľedményéről
a Kormány által előterjesztendö törvényjavas|aĹ illetve kormányrendelet esetén a Koľmáný,
iinkormĺínyzati rendelet esetén a helyi iinkormányzat képviselő-testiiletét tź$ékoztatĺń kel|. Miniszeri
rendelet rende|kezlret úgy, hory az éitzlla meghatarozott esetbęn a közjogi sznwezptszabá|yoző eszköz
elkészítőj e elözetes haĺásvizsgálatot v égez.,'

A haüásvizsgálat során aJat.I7. (2)bekezÄésben meghatĺírozottak.atkell kiilönösen vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdasági, ktiltségvetesĺ hatása: Az állampolgárok és lakók, lakókiizösségek
védelme érdekében új szabályszegések keľiilnek bevezetésre oly módon, hogy a közteriileteken,
közparkokban, közteľeken az önkormányz'athatározza meg azokat amagatartźtsi szabályokat amelyek
a közösségi együttélés alapvető szabáůyai megséľtésének minősülnek.

A lakhatĺís nyugalmát, a lakóépiilet rendjét r.avarő cselekmények köľének meghatározátsánál a
táľsashĺázak hazirendjében szabályomttakat veszi alapul és annak megsértőivel szemben állapít meg
szankciót, meýekkel az önkormźtnyzat segítséget nyujt a lakókiizösségeknek, a lakóknak a
háborítatlan együttélés feltételeihez, a |ak6háv.ak állaganak véđelméheą megőľzeséhez és a
lakóhazban é|ők, az ott tartózkodó személyek erymás felé tanrisítandő magatartásźłloz, a tĺĺrsas
egyĺittélés alapvető szabáiy aihoz

2. Ktiľnyezetĺ és egészsĘi következményei: A közteriiletek eredeti állapotának, bizonságának
megőrzése, tisúasźryźnak, rendezettségének fokozísą a lakókiizösségeken belii|i normaktivetés

elősegítése.

3. AdminÍsztrativ teľheket befolyásolĺó hatása: Nem releváns.

4. A jogszabály mega|kotĺńsának szĺikségessége, a jogalkotĺás elmaradásának várható
ktivetkezményeĺ: a módosíüís elmaradásĺínakjogszabályi kiivetkezménye nincs.

5. A jogszabáty alkalmazársálhoz szůikséges személyi, sr.eweznti, üńlgrĺ és pénzÍigyi feltételek A
feladat e||áúáshoz szükséges szeméýi, pénzügyi és tĺĺrryi feltételek biztosítotüak a Hivatal szeruezntén
belül.
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