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az előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefváľosi Önkoľm ányzat Képviselő.testületének
.....12017. (.......) tinkoľmányzati rendelete

A nem lakás céljára szolgáló helyĺségek kereskedelmi szempontr,i
használatánat hasznosításának és ezek megváitoztatásának módjáľól és feltételeĺľőI

Budapest Fővóros WII. keriilet Józsefvórosi onlrormónyzat Képviselő-testülete a tórsashózakról szóló
2003. évi CWil. törvény 17. s o bekezdésében kapott felhatalmazós alapjón, a Magłaľorszóg
helyi iinkormónyzatairól szóló 20II. évi CI'WilX. törvény 23.s (5) belrezdés 8. pontjában
meghatđrozott feladatkörében elj órva, a kijvetlrezőlret rendeli el :

l.s A rendelet hatźiya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormĺányzat közigazgatási
területén a természetes szeméýekre, valamint a lakóépiiletekben nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségekben miĺködő iizleteke, és az üzleteket iizemeltető természetes személyekre, jogi
személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekĺe terjed ki.

2.s A nem lakás cé1ljfua szolgáló helyiségek kereskedelmi célú haszrźiat4hasmosítása, il|etve ezek
ĺnegvát|toztatźtsa a jelen rendeletben foglalt módon és feltételekke| - a keľeskedelmi jogszabályokkal
tisszhangban - lehetséges, kiilönös tekintettel aziiz|etek nyitva tartźsźtra és a lakókiirnyezeti érdekek
figyelembevételére.

3.s A lakókörnyezeti érdekek figyelembevétele, valamely nem lakás célú helyiség kereskedelmi célú
hasnáiataés haszrosítĺĺsa során az'r'g,|ya,|$5vl meg, hogy az iizemeltető kezdeményezia|akőkömyezet
véleményénekbeszerzését, és azzal összhangban folytatja kereskedelmi tevékenységét.

4.$ A kereskedelmi használät és hasznosíĺís alá eső helyiségben |évő iiz|et teĺlezptt nyiwa tartásźra
vonatkozóan, az iiz.eme|tető köteles kezdeményezni a lakókörnyezetben lévő tĺársasházak közgyti|ési
hatźrozatba foglalt, egyéb lakóéptilet esetén a tulajdonosok tötlbségénekhozzźýámlásával elfogadott
nyilatkozaüának kiadasát, a lakóköľnyezeti érdekek felmérése céljából.

5.$ E rende|eta|ka|mazźtsában lakókörnyezet: azuz|etetmagálba foglaló lakóéptilet tulajdonosai, azza|

kiizvetlenül szomszédos lakóépületek tulajdonosai, és az iizletet magában foglaló épiilet
kiirnyezetében, 15 méter távolságon belül lévő épiiletek tulajdonosainak összessége

ó.$ A rendelet 2017. június 15. napján lép hatlályba.

Budapest 2017. jűnius .....

Danada-Rimán Edina
jeg1ĺzó

dr. Kocsis Máté
polgármester
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az előterjesztés 2. melléklete

Budapest Főváros VIII. keľĺil et łőzseÍválrosi onkoľ mányzatKépüsel&testĺiletének

.....12017 . (.......) tinkormányzati ľendelete

az ĺiz|etek éjszakaĺ nýtvataľtĺásĺ ľendjéľől

Buđapest Fővóros VIII. lĺerület Józsefvórosi Önkormđnyzat Képviselő-testtilete ą kereskedelemről
szóló 2005. évi CD(IV. törvéłly 6. s @ bekezdés a) pont és ą 12. s p) belrezdésében lrapott

felhatalmazós alapján, a Magnrorszźg helyi ()nkormányzatairóI szóló 2011. évi CI,)ffiilX. törvény
23. s (5) bekezdés 8. pontjóban meghatározottfeladatkörében eljórva a kijvetlrezőket rendeli el:

1. A ľendelet hatálya

1. s (1) A rendelet hatźiya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormányzat (a
továbbiakban: onkoľmanyzat) közigazgatĺási teľiiletén miĺkiidő ĺizletekre, valamint az íiz|eteket
üzemeltető teľmészetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet hatlílya nem teľjed ki:
a) az iiz.emanyag tiiltőállomásokon üzemeltetett üzletekre,

b) bevásárlókiizpontokban üzemeltetett Ĺizletekre,

c) a sálláshelyeken iizemeltetett, kizárő|ag a sállásheýszo|gáůtatÁst igénybe vevők részére

szolgáló tizletekre,
d) kulfurális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

e) a zrnés, tĺĺncos rendezvények mÍĺködésének biĺonságosabbá tételéről szoló jogszabáůy hatá|ya

a|átartozó,renőeaĺénytartźlsi engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre,

fl közforgalmú vasriti pályaudvarokon üzemeltetett iizletekre.

2. ŕ)rte|mező ľendelkezések

f. $ E rendelet a|kalmazása sorĺĺn:
1. bevásĺáľlókiizpont: olyan komplex kialakítasú, veryes rendeltetésű éptile! ameýben állandó

jelleggel több kereskedő folýat tri|nyomórészt iizletekben kĺilönböző típusú kereskedelmi
tevékenységet, és ahol emellett je|lemzően a szabadidő eltöltésével összefiiggő szolgáltatĺási
tevékenységet is folytatnak (2005. évi CLXIV. töľvény 2. $ 3.pont);

2. éjsza|ĺ,ainyiwatartźtsz azíulet22.00 és 06.00 óra kt'zi'tti nyitva tartása;
3. kiizforgalmri vasúti pályaudvaľ: az Ónkormányzat közigazgatási tertiletén található

nemzetközi személyĹ és étruszÍú|ítátst lebonyolító vasriti állomás teriilete;
4. kultuľális létesítmény: az Önkormźnyz.at kőzigazgatźlsi tertiletén ta|áůhatő filmszínhĺázak,

szfulháuak,múzeumotgalrériź.ŕ;'kiizösségiház,ak
5. Iakólörnyezet: az üzletet magóba foglaló lakoéptilet tulajdonosai, azzal közvetlenül

szomszédos lalaépiiletek tulajdonosai, és az ĺjzletet magóbanfoglaló épiilet környezetében,

a zajforróstól szómított 15 méter tóvolsógon beltil lévő éptiletek tulajdonosainak összessége.
6. iiz|et: a kereskedelmi tevékenység folýatrása céljából létesített vagĺhaszrlźit épület, illetve

önálló rendeltetési egységet képező épiiletľész, helyiség, ideertve az elsődlegesen
raktźrozás, tárolás cé|ját sm|gźió olyan épiiletet vary épületrészt is, amelýen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak (2005. évi CLXIV. törvény 2. s 27. pont);

7. közcisségi hĺáz: a közforgalom szÁmźra nyitva álló ingatlan, melyen beliil, iinálló
rendeltetésiĺ helyiségekben biaosított kulturális rendezvényet pľodukciók megtartĺísą és
önálló rendeltetésű helyiségben biztosított avendéglátő tevékenység folyatĺása, va|arnint az
éptileten beltil egyéb helyiségek csopoľtos jellegÍĺ foglalkoások meglalrtźsáĺa is
rendelkezesre állnak.
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8. záltki5rű rendezvény: előre megbatározntt személyi ktiľ részvételével zajló, nyilvánosan
nem hirdetett rendezvény, amelyet a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint tartanak.

3. Az ůĺzletek éjszakai nyitva taľtĺ{sának ľendje

3. s (1) Azíiz|etekés a vendég|áttőterasszal rendelkező iizletęk teraszai22.00 és 6.00 óra között nem
tarthatnak nyifua.

(?) Az (1) bekezdésben meghatároznttak'at nem kell alkalmazni tźtgyév december 3|-én22.00 őtźúő|
azaztkövető évjanuár l-jén 06.00 óráig.

4. Eljáľási szabályok

4. $ A jegyző a 3. $ (1) bekezdésben foglaltaktól e|térő, éjszakai nyitva tartrĺst engedélyeáet döntése
ellen benýjtott fellebbezést másodfokon a Képviselő-testiilet bírálja el.

5. s (1) Az eljĺĺrást aközigązgatźĺsi hatósági eljĺáľás ésszo|gźitatźts általanos szabáůyairó|szćió2004.
évi CXL. töľvény rende|kezései szerint kell lefolyatni.

(2) Az engedélyt tartalmaz.ő és az engedély visszavonásáľól szóló hatrározatot meg kell kiildeni a
kéľelmezónek, a Fővárosi Koľmányhivatal népegészségügyi fe|adatkörében eljáró keriileti hivatalának,
a tüzvéđe|mi hatóságnak, a keriileti rendőrkapitányságnak, a Budapest Főviíros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgrĺľmesteľi Hivatal Közterület-felüryeleti Ügyoszĺályĺának.

(3) A jegy?ő nyi|vźntartźlstvezet az éjszakai nyitva tart.ással rendelkező tizletekről és azokról, ameýek
esetében az éjszakai nyiwataľĺísi engedély visszavonásra kerĺilt. A nyilvántartlís közérdekből
nyilvános adataitaz tinkoľmányzat honlapjan (wwwjozsefuaros.hu) közzé kell tenni.

5. Éjszakai nýtvatartálsĺ engedély

6. 5 Éjszakai nyiwatartźtsi engedélýel rendelkező üzletek a lakókiirnyezettel érintett ingatlanok
tulajdonosai, - tĺírsashĺízak közg;riĺlései, Ĺ,áľsashĺíznak nem minősülő lakóépĺilet esetén a tulajdonosok
többsége - á|ta| elfogadott időpontig tarthaÍrak nyitva' azza|, hogĺ a 22.00 óra utĺán nyitva tartó,
vendéglátó teľasszal ľendelkező iizletek kiitelesek a teraszĺa kiterjedő tevékenységiiket legkésőbb
23 .00 ćÍaig besziintetni.

6. Äz éjsza|<aĺ nýtva taľtás feltételeĺnek szabályai

7. s (1) Azéjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletek - a vendéglátó erységek kivételével -
22.00 és 06.00 óra kijzött szeszes italt nem árusÍthatnat amelynek tényéľől a vásarlókat kötelesek
tź$ékozrafii. A tájékoztatást az íiz|etbejáratźnái és az üzletben a vásárlók áůtal. jći |áthatő helyen kell
elhelyezni.

(2) Az éjszakai nyiwataľĺísi engeđély iránti kére|met az e rendelet l. mellékletét képezÍl
nyomtatványon a jegyzőnél kell benyujtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a |akőköľnyezetben lévő iisszes ingatlan tulajdonosainak tulajdoni aĺanyuk szerinti ttibbségi
hozzź$áru|álsát; tĺársash źa esetén kiizgytĺlési határozatba foglaltan;

b) zajfonás üzemeltetése esetén az a) pontban foglaltakon tul

ba) akömyezetvédelmi hatóság zajkibocsáttźtsi hatĺáréľték megállapíüísáról szóló hatfuozatźú,

bb) szakértői véleményt, amely előzetesen igazo|ja, hogy a znneszo|gáůtatźtst biztosító technikai
felszerelések gyáń paraméterei szeľinti legnagyobb - nem korlátozott - hangeĘe mellett is a
köľnyezetben é|őkzavaĺásźltmegakadátlyozó belső hangszigetelés került kiépítésrą vaw aztizemeltető
a megengedett (zajszint meghaladásáĺa gyátri paraméterei és legnagyobb _ korlźtozźts nélkiilĹ
teljesítménye alapján nem alkalmas hangrendszerre cserélte le a technikai eszközeit, illetve
hangeszközei eleve iýen teljesítményűek.
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(a) Mellőzľlető a (3) bekezdés a) pontjában irt tźrsashźzi közgyŕĺlési bozzäjánu|ás, amennyiben az
üzemeltető igazo|ja, hory kezdeményezte annak beszerzését, de közgyíĺlést nem tartottak, vagJ nem
hoztakdöntést, és azirásban történt kezdeményezns őta 30 nap eltelt.

(5) Mellőzhető a (3) bekezdés a) pontjában foglalt hozzźýáru|ás a tĺáľsasháznak nem minősĺilő épiiletek
fulajdonosai részérő|, amennyiben azfuásbarltörtént kezdeményezés tulajdonos általi kézhenĺéte|e óta
30 nap eltelt.

(6) Önkorményzati tulajdonban |évő ingatlan esetében a hoz.zźýźtulással kapcso|atos nyilatkozat
megtételére a 100 oń-os önkormányzati tulajdonban á|ló lakás-és helyiséggazdálkodási feladatokat
gyakorló gazdasägi trársaság j ogosult.

s. $ (1) A 7.$-ban foglalt feltételek megléte esetén sem adható éjszakai nyiwatarĺási engedély, ha

a) akére|embenyujtĺísát mege|ćlzÍ5 egy éven beliil az ĺizemeltetövel szemben a lakókörnyezetben élők
pihenését z.avarő, zajos működésének vagy a nyiwa tartźs szabźiyainak megsértésének tényét
megállapító hatźroz-at jogerőre emelkedik;

b) akére|em benyujtását mege|oző egy éven belül az iizemeltetővel szemben aziiz|et míĺkiidésével
összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt helyszíni vagy
közigazgatásibírságkiszabásárakeriiltsor;

c) az uzemeltetőnek a kérelem benýjtásának időpontjátban az onkormányzattal szemben bármilyen
jogcímen lej árt hráromh avi taltozźsa áll fenn;

d) az iiz|etben lévő vagy ahhoz lĺzrrtoz.ó - funkcionálisan nem hanghatĺás |étrehozásźra szo|gáiő -
berendezések által kibocsĺtott zaj meghaladja a kiilön jogszabályban meghatfuozott mértéket.

(2) Azéjszakai nyiwatarĺási engedélý vissza kell vonni, ha

a) azüzemeltetövel szemben a lakókörnyezetben élők pihenésétzavarő, zajos működésének vaw a
nyitva tartźs szabátlyainak megsértése miatt meghozottmaraszlaló dö,ntés jogerőre emelkedik;

b) azizsmeltetővel szemben azÍiz|et mĺiködésével összefiiggésben a kiizösségi eryiittélés alapvető
szabályainak megsértése miatt helyszíni vagy kłőzigazgatźlsi bíľság kiszabására keľiilt sor;

c) az iizemeltetőnek az engedély időtartama a|att az onkoľmányzattal szemben bármilyen jogcímen

lejáľt hráromh avi taĺtozása keletkezett;

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

(3) Az éjszakai nyitvatartási engedély visszavonása esetén a hatfuozat jogerőľe emelkedésétől
szamított hat hónapig aziizeme|tető szátmfuanem adható ťljabb éjszakaiĺyiwataĺtźtsi engedély.

7.Zárő ľendelkezések

9. $ Ez a rendelet 2017. június 15. napján lép haĹáýba.

10. s (1) A rendelet hatźt|yba lépésekor már kereskedelmi hatósági nyilvántartásba vett iizletek
váůtozat|an nyitva tartással miĺkiidhetnek, amennyiben a 2. $ 5. pontja szerinti lakókörnyezetbe tartoző

valamennyi tźrsashán és tĺáľsashłáznak nem minősĺilő épület többségi tulajdonosai, a pihenéshez va|ő
jog sérelme miatt nem kezdeményezik a jegyz-őné| a nyiwatartźtsi ľendnek a 3.$ (l) bekezdés szerinti

meýlatźrozását.

(2) Az írásbeli kezdeményezéshez csatolni kell tĺĺrsashĺáz esetén a kezdeményezéshez hozzá$źru|ő

közgyiĺlési határozatot, egyéb lakóépület esetében az ingat|an fulajdonosainak a többségi tulajdoni

aúnyszerlntihozzajám|ásáttigazo|őokiratot.

(3) A kezdeményezés a|apjźn a jegyzó vizsgáúja a kérelem mega|apoznttságált, és annak

eľedményeként dö,nt a 3.$ (1) bekezdés szeľinti nyiwa tartĺás elrendeléséről.

11. s (1) A Józsefuĺárosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizterületek haszná|atźlrő| és hasarálatának

rendjéről szćićl l8/2OI3. w.24.) önkormányzati rendelet 9.$ (5) bekezdés helyébe a következő

rendelkezés lép:



,,(5) A vendéglátó üzletek kitelepĺilésekor köĺeriileten zenesza|gźitatás, és a (6) bekezdésben

foglaltak kivételével TV, pľojektor kihelyezese tilos.o'

(2)Hatá|yźúveszti a Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefuĺíľos onkormányzat Képviselő.testĺi|etnek
aziiz|etekéjszakainyiwatartási rendjéről sző|ő 45|2008. (Ix.l2.) önkormányzati rendelete.

Budapest, 2017. junius ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgráľmester
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előterjesztés 3. sz. melléklete

Budapest F.őváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzatKépvisel&testületének

.....l20t7 . (... .....) iinkoľmányzati rendelete

a ktizösségĺ együttélés alapvető szabályaiľól és ezek elmulasztásának jogkiivetkezményeĺľől szólĺó

1812016. (VI.02.) tinkormányzatĺ ľendelet módosítĺ{sáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testĺilete a Maryarorszag helyi
önkormĺĺnyzatairót szoló 201l. évi cLxxxx. törvény 23.$ (5) bekezdésének 2. pontjában

megllatźłrozott feladatkörében eljárva, a 143. $ (a) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazĺs a|apjźn'
a kłjzigazgatźsi hatósági eljánás és szolgáltatĺás általanos szabáýiról szćiő 2004. évi CXL. ttiľvény
94lA. $ (1a) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. s A közösségi együttélés alapvető szabályairól szólrő 18/2016. (vI.02.) önkoľmányzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 5. $ (1) bekezdése helyébe a kiivetkező rendelkezes lép:

,,(1) A ktizösségi eryiittélés alapvető szabáůyált sértő magatartĺís miatt folytatottközigazgatátsi hatósági

eljárrás vagy hivatalból indul vagy lakossági bejelentésre' vagy a hatóság észlelése a|apjőn.,'

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

[Aki]

,,a) nem gondoskadik az ingatlana előtti jórdaszakasz tisztításĺźról, hó eltąI(arítasaról és síIossóg
mentesítéséről, az úttesttől szintkijlönbsěggel, vagl mós, lótható módon elhątórolt, az úttest és a
jdrda lcÖzötti szildrd burlaląttal el nem lĺźtott tertilet tisztón tąrtósóról,

(2) A Rendelet 1l. $ e) pontja heýébe a kiivetkező rendelkezés lép:

tÁki]

,,€) M ilzlet íizeme|tetőjeként az egység nyiwatarĺási ideje a|att _ a bejźtrat fél méteľes kiirzetében -
nem heýez el kisméretű, maximum 50 literes hulladékgyűjtő edéný, vagy annak kiiirítéséről nem
gondoskodiku vaw az eg7ĺség homlokzati vonalától az tútestig terjedő köztertileti részt folyamatosan

nem taľtja tisztźn, az eladott termékkel egyidejűleg ältadott, a tevékenységéhez kapcsolódó
azonosítható csomagoló anyago! egyéb eszftiizt aziiz|etmegktizelítését szolgáló bejrárattól 25 méteres

trívolságon beliil folyamatosan nem gýjti visszą''

(3) A Rendelet 1l. $-a a következö Đ-h) ponttal egésziil ki:

tAkil

,,l) közterťileten kjzterijlet-hasmóIati hozzdjórulós nélkijl relďómanyagot, szórólapot terjeszt vagł
szolgóItatóst nyúj t, kínól,
g) közterületen galambot etet,

h) közteriileten _ kivéve az ebek futtatásóra kijelölt terüIetet - ebet 07.00 órdtól a H)nilógítĺźs
belapcsolósóig tihott helyre bevezet,,'

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

[Aki az onkormónyzat tulajdonóban állóJ

,,d) a kłóńeriilet haszná|at befejezssekor haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a közterĺilet
eredeti áů|apotźlt nem állítja helyre''

b
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4. s A Rendelet a következő l2lł. $-a| egésziil ki:

,,l2/A. $ Aki gépjármiĺvet közterületen bont megséľti a köziisségi együttélés alapvető szabéúyźÉ és
kettőszánezer foľintig teľjedő közigazgatási bírsággal, vary ötvenezeľ forintig teľjedó helyszíni
bírsággal sújtható."

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

',I3lA. $ Az a szeszes italt is forga|maző íjz|et ijzpme|etetője, alkalmazottja, aki nem gondoskodik
arról, hogy nyitvatartĺási időben az ijz|et vag;ĺ a vendéglátóhely bármely bejfuatźúći vagy portá|játő|
számított 5 méteres közterületi szakasmn szeszes italt ne fogyasszanak, megsérti a közösségi
eryiittélés alapvető szabźiyźú és teľmészetes személyek esetén kettőszźzezer forintig, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező szeľvezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatźsi
bírsággal, vagy öfuenezer foľintig terjedö helyszíni bírsággal sújtható."

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

tAkil
,,d) kőzkifo|yónál, szokőkútnál, ivókutnál jĺárművet, ruhaneműt mos, ezekben fiirdőzik' áů|atatfiirdet"

7. s A Rendelet a kiivetkező 14lA. $.al egészül ki:

,,14/A. $ Aki jótszóteret, jótszótéri eszközt a rendeltetésétől eltérően hasmál, megsérti a közösségi
egłtittélés alapvető szabłźIydt és kettőszózezer forintig terjedő közigazgatasi bírsłźggal, vagl ötvenezer

forintig teĘ edő helyszíni b írs óggal súj tható.,,

8. $ A Rendelet a következő 4lA. cimmel és 14lB. $-al egészül ki:

,,4lA. A lakhatás nyugalmát, a lakóéptilet rendjét zavaró cselekmények

l4lB. $ Aki a lakóközösség hrázirendjében foglalt szabáýok megsértésével
a) a kiiltin tulajdonában, V&EY ahasnÉúatźtban lévő ingatlanban taľt á||atot,
b) a felügyelete alatt |évő á||at által többlakásos lakóépület kiizös hasznáůatfua szotgáiő területen,
egyéb berendezésén okozott szenrlyezśs megsziintetéséről haladéktalanu| nem gondoskodik,

megsérti a köziisségi együttélés szabáůyá/., és kettőszźppzer forintig terjedő közigazgatźlsi bírsággal
sújtható."

9. s A Rendelet akiivetkező 14lC. $-al egesziil ki:

,,Í4lC. $ Aki kertvárosias övezetben
a,) munkanapokon 19.00 órától 08.00 óráig terjedő időszakban,
b) szombaton 9.00 őrae|őtt, valamint szombat 16.00 órátóI, vasárnap bĺármely időszakban,
c,) tinnepnapokon és egyéb munkaszüneti napon bĺármely időszakban,

a kffnyezstben élők nyugalmának zavarására alkalmas tevékenységet végez, - kiilönösen építési,
bontási, szerelési munkálatok' za11a|járó kerti munkák - a szomszédos ingatlanok tulajdonosának
hozzź$áru|átsa hiányában, megsérti a kiizösségi együttélés alapvető szabźiyait, és természetes
személyek esetén kettőszáz;ez.er forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem ľendelkező
sznrvezntek esetén kétmillió forintig teľjedő közigazgatátsi bírsággal sújtható.''

10. s A Rendelet a következö 14lD. $-al egésziil ki:

,,|4ľD. $ (1) Aki többlakásos lakóépületben a lakhatás nyugalmának védelmére szolgáló, a lakóéptilet
hrázirendj éb en íri szabáúy okat megsze gve :

a) munkanapokon 1 9.00-08.00 óra kiiziitti idöszakban,
l,) szombaton 09.00 óra előtt, valamint szombat 14.00 órától vasĺírnap 24.00 óräigterjedő idoszakban,



c/ ünnepnapokon és egyéb munkasziineti napon bármely időszakban
a lakhatás nyugalmának megzavartsfua a|ka|mas tevékenységet végez vagy végettet, a szomszédos
ingatlanok tulajdonosĺának hozzź$źrulása hiĺányában, megséni a kiizösségi eryüttélés alapvető

szabźiyait.

(2) Aki többlakásos lakóépületben a lakhaĺĺs nyugalmának védelmére szolgáló, a lakóépĺilet
hazirendjében irt szabźtlyokat megszegve a lakóépiilet közös hasznźiatí tärgyait, épületszerkezetét,
helyiségeit, beľendezéseit vagy a kiizös hasznźiatra szolgáló teriiletet (pl. folyosó, udvar), épület-

tartozekot olyan módon vagy olyan célra használ, amelyhez a sziikséges hozzź$źruliźst előzetesen nem

szsrzi meg, vagy abban foglaltaktól e|tér, vagy hasznźůata nem a rendeltetésének megfelelő, vagy
másokat zavatő, megséľti a ktizösségi együttélés alapvető szabályait.

(3) Aki többlakásos lakóépiiletben a lakhatás nyugalmának védelmére szolgáló, a lakóéptilet
hazirendjéb en irt szzbźllyokat megszegve az źita|a, vary megbízźsa a|apjźn végzett munka-, saíllítĺási
miĺvelet soriín a közös haszĺrálatra szolgáló teriiletre, éptiletrészre keriilt építési törmeléket, szemetet,

egyéb szennyeződést haladéktalanul nem tźxo|ítja el, megsérti a közösségi együttélés alapvető

szabźiyait,

(4) Aki többlakásos lakóépületben a lakhaüás nyugalmĺänak védelmére szolgáló, a lakóépiilet
házirendjéb en irt szabźtlyokat megszegve alĺár tulajdonosként, akálr hasmátlóként haladéktalanul nem

tesz meg minden szükséges és elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a közös tulajdon

tárgĺaiva|,vagy aközös hasznát|atraszolgáló épiiletrészekkel, berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés,
karbantartás elvégezhető , vdg! rendkívüli káresemény, veszé|yhe|yz.et elhárítható legyen, megséľti a

közö sségi együtté lés alapvető sz.abźůy ait.

(5) Aki a lakásának bejárati ajtajźnát| nem tiinteti fel a lakás szźmot, megsérti a kiiziisségi eryiittélés
alapvetö szabźiyait.

(6) Aki a társashán szervezpti és miĺkiidési szabá|yzatźban előíľt bejelentési, vagy nyilvantartás

vezetési kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a kiizösségi egyiittélés alapvető szabáiyait.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt szabáůyszegések esetén és természetes személyek esetén

kettőszÁznzer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén

kétmillióforintigterjedőki}zigazgatźtsibíľsĺggalsújtható.''

11. s A Rendelet a kiivetkező 4/B. címmelés |4ĺE. $-al egészül ki:

o,4B.Józsefuáľos onkoľmányzata jelképeinek használatrít séľtő cselekmények

14lE' s Aki Józsefuríros önkormányzati je|képeinek (címer, zÁsz|ő,lobogó) alapításáról, és a jelképek

hasni|ati rendjéről szoló önkormźnyzati rendeletben foglalt szabályok megsértésével Józsefuáros
jelképeit engedély nélkül, vagy az engedélytöl eltérően hasznáija, megsérti a köziisségi eryĺittélés
älup'ito szabźt|yait, és természetes személyek esetén kettőszźvnzpľ forintig, jogi személyek és jogi
szelnélyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig teľjedő kł)zigazgatźtsi bírsággal

sújtható.''

12. s A Renđelet a kiivetkező 4/C. cimmel és 14iF. $-al egészül ki:

,,4ĺC. Azingatlanért felelős személyek, szeruez.etekelérhetőségével kapcsolatos cselekmények

14lr. s Az a ü{rsashźľ., vagy lakásszövetkeznt, ame|y Józsefráros onkormĺányzatának a kiizteriiletelq

ingatlanok ľendjéről és a köztisztaságról szoló önkormänyzati rendeletben a lakóköziisség nevénet
képviseletének, és a képviselet elérhetőségének a feltĺintetésére, valamint ezen rendeletben foglalt

adätotnat< a polgáľmesteri hivatalhoz történő bejelentésére vonatkozó k?}te|ezettségét megszegi,

megsérti a közösségi eryiittélés alapvető szabályait, és kétmillió forintig teľjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.''

\")
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13.s O A Rendelet 1l. s ,,természetes szeméIy esetén szózezer forintig" szövegrész helyébe

,,természetes személy esetén tízezer forinttól kettőszázezer forintig,, szövegrész, a ,jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőszózezer forintig terjedő,, szövegrész helyébe

,jogi személy és jogi szeméIyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szđzezer forinttól ketmillió

forintig teĘedő,' szdvegrész lép.

14. $ Ez a rendelet 2017. június 15. napján lép haüálýa és azaztkiivetö napon hatźůyátveszti.

Budapest, 2017. június ....

Danada-Rimĺán Edina
jegző

Dr. Kocsis Máté
polgármester


