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Határ ozati jav as|at a bizottság szźlméra:

A

Vrírosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság javasolja
meúársva|ását.

a Képviselő-testiiletnek az

e|őteĄesztés

Tisztelt Képviselő.testĺi|et!
2012. ápri|is 15-i hatámappal |lata|ýa lépett a szabálysértésekĺől, a szabálysértési eljáľásľól
és a szabil|yséľtésinyilvántaľtási ľendszeľről szóló 20Í2. évi II. ttiľvény(a továbbiakban: új
szabályséľtési törvény), melynek éľtelmébenaz éůta|énosszabáiysértési hatásköľ a jegyzotő|
átkerült a ffivárosi, megyei koľmányhivatalokhoz. 20|2. éryri|is 15-től kizálrő|ag töľvény
állapíthat meg szabéiysértésitényállást , 2012. május 31-ig pedig valamennyi önkoľmányzat
köteles hatĺílyonkívĺilhelyezni a helyi ľendeleteiben szabáiyozott szabályséľtési
tényállásokat.
Fentiekkel egyidejűleg hatźiyba lépett a Maryaľország helyi önkoľmányzatairő| szóló 20l1.
évi CL)C(XIX törvény 51.$(4) bekezdése, mely felhata|mazza a helyi önkoľmányzatokat ana,
hogy tiltott, közösségellenes magataľtásokat helyi rendeletben ötvenezeľ forintig terjedő
helyszíni bíľsággal vagy szánötvenezeľ forintig teľjedő közigazgatálsi bírsággal sújtsanak. A
töľvény 146/A.$-a éľtelmébena fenti bíľságkiszabásával kapcsolatos hatásköľ a jegyzore is
éńruhazható.

ÉRKEZETT
2012 ÁPR 2

?

o

5.

3s^

l

A

bíľságbó| szérmazó bevétel I}DoÁ-ban az önkormányzatokat illeti meg. A közigazgatźsi
hatósági eljáľás és szolgáltatás á|ta|ános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a
továbbiakban: Ket') módosítása szeľint a ýĺubírsálgmeg nem fizetés esetén (az elkövető
beleegyezésével) közmunkára átvźitható; a hatóság helyszíni bírság kiszabásáľa is jogosult,
valamint amennyiben törvény, vagy helyi rendelet lehetővé teszi hatósági eljáľásban
elkobzásnak is helye lehet. Uryancsak új szabáiy, hogy a helyi rendeletben tiltott,
közösségel|enes magatartźLs elkövetése miatt lefolytatott eljáľásokban az átruházott
hatáskörben hozott határozatok ellen nincs helye fellebbezésnek. Végül a közteľiiletfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. töľvény l.$ új (8) bekezdése éľtelmébena közteľiilet
felĺigyelő tiltott, kiizösségellenes magataľtás esetén helyszíni bírságot szabhat ki.

A T.

Képviselő-testĺilet előtt ismert, hogy a helyi rendeleteinkben megfogalmazott
szabályséľtésitényállások tárgya a helyi közteľiiletek és közrend, a lakosság pihenéshez való
jogának védelme. Indokolt ezen védelem fenntaľtĺísa,ezért a jelen előteľjesztés mellékleteként
egy olyan rendelet tervezetet terjesztek a T. Képviselő-testület elé, mely megllatźlrozza
Józsefuáľos teľĹileténa tiltott, kiizösségellenes magataľtásokat.

A rendęlet tervezęt kifejezésre juttatja azt,hogy Önkormányzatunk joghátránnya|

stljtja azt az

elkö,vetőt, akinek cselekménye Józsefuáros teľiiletén ,,

,,önkormányzati rendeletben tiltott, vagy iinkormétnyzati rendeletben ilyennek minősített
kisebb
szándékos vagy gondatlan cselekmény vagy mulasztiís, amely a szabźiyséľtéseknél
fokban veszélyes a társadalomra, de a helyi ľendeletekben meghatĺĺľozott tilalmak, előírt
kötelezettségek és elvárt magataľtási noľmák megszegése miatt alkalmas atTa' hogy a helyi
lakosság kisebb-nagyobb létszámú közösségeinek jogát, jogos éľdekét'általánosanelfogadott
együttélési szabźiyait séľtsevagy azegészközösségben visszatetszést keltsen''.

A tiltoff, köziisségellenes magataľtás elkövetőjével szemben figyelmeztetés, ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírság vagy szánőtvenezer forintig terjedő közigazgatátsi bírság szabható ki'
néhány tényállás megvalósítása esetén (közterĺileti alkohol fogyasztás, közteľületi árusítrís)
elkobzás is alkalmazható. A helyi ľendelet tartalmazza a Ket. vonatkozó szabélyozását is
melynek éľtelmében:az iigyben hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban

nyitva áll a bíróság előtti keresettel töľténő meglźmadás lehetősége; a meg nem fizetett bírság
közérdekű munkára átváltható az e|jőrős alá vont 18. életévétbetöltött szemé|y előzetes
beleegyezésével akként, hogy 6 órai közmunka 5.000.-ft bíľságnak felel meg. A meg nem
ťlzetett kiizéľdekűbírság helyébe lépő kiizéľdelaĺmunka végrehajtĺísáró| _ ugyancsak a
tiirvény ľęndelkezése alapján - az éú|amifog|a|koztatźlsi szeľv gondoskodik.

A

rendelet-tęrvezetértelmében javaslom, hogy a Képviselő-testĺilet a fentiekkel kapcsolatos

hatáskörét a jegyzőre ruhénzaáLt, Azeljárásokat a Polgáľmesteri Hivatál Hatósági Ügyoszĺĺly
Hatósági Irodája |éújael. A helyszíni bírságot a Közteľtilet-feliigyelet uabja ki.A rendelet-

_

megfogalmaz konkľét tiltott, közösségellenes
tewezet _ a fenti általános szabályokon tul
magataľtásokat is.
lakossági együttélésiszabályok megsértése gyakori, , azonban ez a
magatartás a szankcionő|ás hiányában sokszor konfliktus helyzeteket eredményez; ezért
tiltott, közösségellenes magatartĺásnak nyilvánítja és joghátránnyal sújtja a rendelet tervezet
6.$-a a lakókiimyezetet zavarő, - többnyiľe a másik lakó által ąz elvórható pihenési tdőben,
kĺ;lan rulajdonban, vagl ąZ épület lrôzĺjs terďiletein, akór a ĺözös uđvarbanokozott _ az
elkövető szempontjából egyébkéntolykor indokoltnak is tekinthető (és ezért szabályséľtésnek
nem minősülő) zajkeltő tevékenységeket. ľendeletben nincs lehetőség valamennyi
esetleges magatartás felsoľolására, de ilyen lehet pl. az esti-éjszakai pihenő időben végzett
lakás felújítás, egyéb zajkeltés.

A

A

Szintén gyakran okoz problémát azo hogy a lakás felújítása után a lakó sokáig nem szállítja el
az e|fog|a|t köziis teľiiletről a föltisleges anyagoka! eszközöket, építésitörmeléket. Hasonlóan
problémát okozhat a lakóköziisségben, ha közéľdekű okokból sziikséges szemle tartását
indokolatlanul akadály ozzálk.

Tekinteffel arľą hogy a fentebb említett, a |akőhazakban előforduló tiltott magataľtások
tiibbnyiľe az adott lakóköziisség nyugalmát zavaľjálk, szĹikségesnek taľtom, hory a kifogásolt
tiltott magatartassal szembęn a hatóság csak akkor hozzon éľdemidöntést ha az adott,
kifogásolt és a helyi rendeletben tiltott, ktizösségellenes magatartást az érintett lakóközösség
szewezetiésmiĺködésiszabá.Jyzatavawahaziľendjeistiltja.

Más jellegíĺ,de a közľendet zavarő magatartás a kiiĺeruleten és a közforga|om szźłmära
nyitva ál|ó területeken történő jogosulatlan pérzváitő tevékenység.Tekintette| ana, hogy ez a
cselekmény a kiiztertiletek rendjét áůtalléhan zavarja és magasabb szinhĺ jogszabály a
cselekményt nem krimina|izá|ja_ ugyancsak célszeríĺa jogháĺánnyal való fenyegetése.

Fenti szabá|yozős mellett a ľendelet taĺta|mazza a koľábbi szabályséľtésitényállások jelentős
ľészénekmegőrzését nem szabálysértéskén!hanem tiltott, közösségellenes magataľtássá
nyilvánítva azokat. Ez a korábbi helyi rendeletek módosításaként, ,,módosító szabályoK' cím
alatt került a rendelet-teľvezetbe. Szerkesztéstechnikai megoldás, hory ezek a módosító $-ok
a rendelet-tervezet hatáiyba lépésétkiivető napon (miután módosítottĺíka megfelelő helyi
ľendeleteket) hatályukat vesztik.

Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom a mellékelt ľendelet tervezet elfogadását.
Budapest, 2012.
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Budapest"u"u:j;łľč31"Jľ:ĽľÍJ'ä"onkormányzatának

a tiltott, köziisségellenes magatartásokról

Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefvárosi onkormőnyzat Képviselő-testĺ'ilete
Magyaľország helyi önkoľmányzatairól szóló 2011. évi CLXXKX töľvény 51.$ (4)

bekezdésében, valamint a szabályséľtésieljárásról és a szabályséľtésinyilvántaľtási
rendszeľľől sző|ő 20|2. évi II. tiĺľvény254.$ (2) bekezdésébenkapott fe|hata|mazás alapján,
az Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatĺírozottfeladatköľében e|jźrva a
következőket ľendeli el:

1.

Általános ľendelkezések
1.S

Tĺltott' ktiziisségellenes magataľtás
Tiltott, köziisségellenes magataľüás: önkormányzati rendeletben tiltott, vagy önkoľmányzati

rendeletben ilyennek minősített szándékos vagy gondatlan cselekmény vagy mulasztás, amely
a szabáiysértéseknél kisebb fokban veszélyes a társadalomra, de a helyi rendeletekben
meghatározott tilalmak, előíľt kötelezettségek és elváľt magataľtási normák megszegése miatt
alkalmas arra, hogy a helyi lakosság kisebb-nagyobb létszámúközösségeinek jogát, jogos
éľdekét,általánosan elfogadott együttélésiszabéůyaitséľtsevagy az egész közösségben
visszatetszést

keltsen.

2.$

Szankciók
(1) A tiltott, közösségellenesnek minősĹilő cselekmény elkövetője - amennyiben az
elkövetéskor 14. é|etévétbetiiltötte, és belátási képessége nem volt koľlátozott a) héromezeľfoľinttól ötvenezeľ forintig terjedő helyszíni bíľsággal,
b) ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatősi bírsággal

c) ahol az önkoľmányzat rendelete kĺ'ilön megengedi _ elkobzással sújtható.
(2) Az ęlkobzás az a) és b) pontban foglalt bírsággal eryütt és figyelmeztetés mellett
a|ka|mazhatő,
(3)
elkobzott dolog tulajdonjoga az önkoľmányzatra szźi|.

(4) ^z
Helyszíni bírság kiszabásának nincs he|ye az 5.$ és 6.$ -ban foglalt magataľtások
elkövetése esetén.
(5) A cselekmény csekély súlyára és a megvalósítás körĹilményeire tekintettel _ a ľosszallás
egyértelmtĺ kifejezéséve| _ az elkövetővel szemben első alkalomma|, a bíľság mellőzésével
f,lgyelmeztetés is alkalm azhatő.
(6) A kiszabott helyszíni bírságot ésközigazgaĺĺsi bírságot ahatározat kiizlésétől számított 30
napon belül kell bef,lzetni a|latérozathoz mellékelt beťlzetési utalványon, Budapest Főváros
VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmán yzat szám|źljźra.
(7) A meg nem ťlzetett közigazgatási bíľság _ amennyiben a végľehajtás nem vezetett
eľedményľe- ötezet foľintonként 6 őrai közérdekiĺ munkára áúváitoztatható' amennyiben a
kötelezettazźttvźitáshozelozetesenhozzě$étru|.

kötę|ezett indokolt kérelmérea bíľság _ legfeljebb hat havi _ részletekben tiirténő
f,lzetése engedé|yezhetó azza|, hogy bármely részlet f,lzetésének elmaľadása miatt a teljes
hátralék egy összegben esedékessé és végľehajthatóvá válik.

(8)

A

3.S

Az eljáľás indulása, elévĺĺlés
tiltott, kö'zösségellenes magataľtás miatti eljáľás bejelentés, az íntézkędésrejogosult
jelzése' az önkoľmányzati hivatal köztisztviselójének észlelése vagy bfumely hatóság
kezdeményezéséreindul.
(2) A tiltott, ktizösségellenes cselekmény elkövetésétől szźtmított30 nap elteltével eljárás nem
indítható. Amennyiben a tiltott köziisségellenes magataľtás huzamos ideig fennálló állapottal
vagy mulasztőssa| valósul meg' a 30 napos elévĹilésiidő a tiltott állapot megsziĺnésekor
kezdődik.
(3) Nem állapítható meg tiltott közösségellenes magatartźs, ha a cselekmény miatt
szabályséľtésivagy büntetőeljáľás indult, továbbá ha a cselekmény olyan jogellenes
magatartĺís vagy mulasztás miatt indult, amelyet más hatóság vagy bíróság már jogerősen
elbírált.
(4) Jelen rendeletben nem szabályozott e|jőrálsi kérdésekben aközigazgatási hatósági eljáľás
és szo|gáitatźts álta|ános szabályairől szóló 2004. évi CXL töľvény rendelkezései irányadóak.
(1)

A

4.S

Eljáľó hatóság

(1) A tiltott, közösségellenes magataľkísok kapcsán a hatósági eljáľásokat az önkormálnyzat
Képviselő-testĹilete által ajelen rendeletben átraházott hatásköľben ajegyzó folýatja le.

s.s
Jogoľvoslat
(1) A tiltott közösségellenes magataľtĺísmiatti helyszíni vagy közigazgatási eljárásban hozott

határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Ahatétrozat bírósági feliilvizsgálata keresetlevéllel
kérhető ahatározat kézbesítéstőlszámított 30 napon beltil. A keľesetlevelet jogszabétlyséľtésre
hivatkozássa| ahatátozatot hozó jegyzőné|, de a bíróságnak címezve kell benyujtani.
(2) A keľesetlevél előterjesĺésének ahatźtrozatvégrehajtĺásáľa nincs ha|asztőhatźiya, azonban
a keľesetlevélben a hatźłrozat végľehajtĺásának felfiiggesztése is kérhető.
(3) A hatóság az iratokat a keresetlevéllel egytiff 8 napon beltil ktĺteles a bíróság elé
teľjeszteni.

2. Egyes

tiltott' ktizösségellenes magataľtások
6.S

A tiltott, kiizösségellenes magatartĺást valósítja meg, aki
a) a ktiltĺn tulajdonán beliil végzett építésĹszerelésimunkával vagy egyéb zaya| jőró
tevékenységével_ munkanapokon 20.00 _ 07.00 őréig; munkaszĺ'ĺneti napokon 16.00 óľától
hétfi' 07.00 óráig terjedő időszakban, valamint ünnepnapokon 0 - 24 ć:ráig _ a lakhatás
nyugalmának védelmére hozott, a |akóhá.z szervezeti-mĹiködési szabéůyzatálban vaw

hĺízirendjébena lakók pihenése, nyugalma éľdekébenftgzített szabályokat megszegi;
b) jogcímétől fiiggetleniil a kiiztis tulajdonban vagy a közös használatban lévő épĹiletľészeket,

területeket és helyiségeket _ küliinösen lépcsőhfuak, közlekedők, köziis udvar _ úgy
hasznáija, hogy azza| a hasznáiatra vagy a lakhatás nyuga|mának biztosítására hozott _

szeľVezeti-műkiidésiszabźiyzatban vagy hĺáziľendben rögzített _ előírásokat megszegí,
továhbá az is, aki a felelőssége, felügyelete a|att álló személyek tekintetében ezen előírások
betaľtatásáról felľóható módon nem sondoskodik.
7.S

Tiltott, köziisségellenes magataľtiĺst valósít meg, és a 2. $-ban foglaltak szerinti joghéltránnya|
sújtható az:

a) a természetes személy, aki a küItin tulajdonában valamely építesiengedélyhez vaw

bejelentéshez nem kötött építésitevékenységet űgy kezd meg vagy építésitevékenységetúgy
végeztet, hogy ahhoz az egyébként jogszabály alapján kötelező tulajdonostársi hozzáĄáru|ő
nyilatkozatokat előzetesen nem szerzi be;
b) aki a lakóépĹilet kiizös tulajdonban ä||őtfugyait, épiiletszerkezetét olyan módonvagy cé|ra
hasznőija, amihez a tulajdonközösség jogszabá|yban előíľt hozzźĘátulását előzetesęn nem
szerezte meg, továbbá az is, aki az ilyen hasznáúatta| az érintett lakóköziisség tiltása ellenére
nem hagy ťel;

c) a természetes személy, aki a kiilön tulajdonában - vagy jogcímétől fiiggetleniil
hasznéiatźhan- źl|ő ingat|anban éita|a vagy a megbízźtsźhő|végzett építési,szerelési,
felújításimunkálatok során keletkezett a közö's hasznéůatra szolgáló terĹiletekre,
épiilehészekre keľült szennyeződést, egyéb szemetet, hulladékot az arra elváľható hatáľidőn
belül nem távo|ítjae|;
d) aki tulajdonosként vagy _ jogcímétőlfliggetleniil - használóként nem tesz meg minden
szükséges intézkedéstannak érdekében, hogy a közös tulajdonban vagy a köziis hasznáiatban
álló épületrészekkel, berendezésekkel kapcsolatos ellenőrués, karbantartás e|végezhető vagy
ľendkívüli káľesemény, veszély he|yzet elhárítható legyen.
8.S

Tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és a 2.$-ban foglaltak szerinti joghátránnyal
srijtható, aki hatósági engedély nélkĹil, közterĹileten és a közťoľga|om szátmátra nyitva álló
teľiileten j ogosulatlanu| péľzváůtőtevékenységet v égez.

3. Módosító ľendelkezések

e.s

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének szeszesital
közteľületen fogyasztálsźnak tiltásáról szóló 46/1999 (XII.01) önkoľmányzati ľendeletének
4.$ (l) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
,uĄki a 2.$-ban foglalt tilalmat megszegi, a külön rendelet szeľinti tiltott közösségellenes
magatartást kiiveti el és vele szemben a kĹilön ľendeletben foglalt eljáľásnak _ ide érve az
elkövetési táľgy elkobzását is - van helye.''
10.s
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének a helyi
áú|attartźsszabźiyairől szóló 32/f004 ľrI.03.) önkoľmányzati ľendelet ll.$-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
,'1 1. $ (1) A jelen rendelet 2.s (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, a 3.$ (1) bekezdésébenés a 4.$ban az áillattartás közös szabźůyaiľavonatkozó rendelkezések; az S.$-ban foglalt macska taľtiís
szabáiyaira vonatkozó rendelkezések; a 6.$ (1)-(3) és (5) bekezdéseiben a lakóingatlanon
beliili ebtaľtáls szabá|yaiľa vonatkozó ľendelkezések; a 8.$-10.$-ban foglalt lakóingatlanon
kívü|i ebtaľtás szabźiyaira vonatkoző rendelkezések megszegése a kĹilön önkornányzati

rendelet szerinti tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül, elkövetőjével szemben a
külön rendeletben foglalt eljárásnak van helye.''
11.$

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefrárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének a
józsefuárosi ztildteriiletek és ziildfelületek védelméľőlés haszná|atfuő| sző|ő 57/2007 (X.l6.)
önkormányzati rendelet 6.$-a helyébe a következő rendelkezés lép::
,,6. $ A külön önkormányzati rendeletben tiltott, közösségellenes magatartásnak minősĹil és
az ott megh atározott joghátľánnyal sújtható, aki
a) a rendelet hatáĺ|ya a|á taltoző zöldfeliiletet a rendeltetésétől eltérő célra (áľusítĺís,

b)

c)
d)
e)

Đ

rendezvények, egyéb üzleti tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes egyetéľtése
nélkiil használja, illetve a ziildfelület rendeltetéstől eltéľő célra engedéllyel ti'rténő
hasznélatának a megsziĺnésévela zöldterĹileten az eredeti állapotot 30 napon beltil
nem állítja helyľe, (5.$ 4)'
a zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes haszněůata során a növényzet, illetve a

zöldtertilet felszeľelésétképezo építmények,berendezések séľĹilése,

megsemmisiilése veszélye esetén a növényzet védelméről_ a helyszínen favédelmi
kerítés,kaloda elhelyezésével _ vagy a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve
szĹikség esetén aze|őíĺtpótlásáról nem gondoskodik (5.$ 5)'
a közhasznáiatű zöldterĹiletek'heztartoző jáúszőtereket és jźúszószereket 16. életéve
betiiltése után használja (5.$ 8)'
zöldteľiileten labdajátékot folýat az arra kijelölt helyen kíviil és nincs figyelemmel
mások testi épségére(5.$ 12)'
jáľmÍĺvelztildfeltiletek erľe a cé|ra kijeliĺlt útjain kívül közlekedik (5.$ 13)'
gyepfelületre, paľkosított teľiiletre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll (5.$

t4),
az úttesttől szintkülönbséggel vagy más |źtható módon elhatiárolt, illetve az úttest és
a járda közötti, szilárd burkolattal el nem látott teľületeket _ azt kifejezetten
megengedő közúti je|zés hiányában _ gépjérmťivelmegállás céljából igénybe vesz
(s.s rs.),
h) zöldterĹileten, bármely közkifo|yónái, valamint kútnál jáľmÍĺvetvagy szennyezett
tálrgyat mos (5.$ 16.)'
a
Đ szökőkútban, tavakban fiirdik - a hőségľiadót kivéve - vagy bármilyen módon
azokvizébę lép (5.$ 17.)'
j) ziĺldfeliileten szemete|, törmeléket vagy egyébtárgyak'at lerak (5.$ 18.)'
k) zöldfeliileten ľeklámhoľdozót he|yez el a közterĹilet hasznéiatélravonatkozó
jogszabéiyi rendelkezések ellenére, a tulajdonos engedélye és a szükséges hatósági
engedélyek nélkiil (5.$ 19.)'
l) jőtszóténe kutyát vagy más áilratot enged be, illetve aztbeviszi (5.s 20.)'
m) közterületen kempingezik, illetve azon ideiglenes szálláshelyet létesít,tovébbá a
zöldterĹilet fenntartását akadályoző tevékenységetfolytat (5. $ 2 l.)

g)

(1)

12.$

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének a
köZteriiletet ingatlanok rendjéről és a köztisztaságáró| szó|ő 62/2007 (XI.13.) számtl
önkoľmányzati rendelet 15.$-a helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:
,,15.$ (1) A kiilön ľendeletben foglalt tiltott, közösségellenes magataľtásnak minősiil és az ott
meghatározott j oghátránnyal sújtható, aki:
a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda tisztźntartźsźtrő|,hóeltakarítĺásáról és
sftosságmentesítéséről (a.$ (1) a)]'

b)

nem gondoskodik az éptiletek homlokzatának a ftjldszint feletti ftjdém magasságáig
terjedő, továbbá azingatanok kerítéseinektisztán taľtásáľól [4'$ (1) b)]'
c) nem gondoskodik az illegális falragaszok, a közíz|ést séľtő vagy a városképet rontó
festések eltávolításáról, amennyiben az azokat elhelyező vagy akinek az &dekében a

d)

e)

Đ
g)

kihelyezés töľtént nem ismeľt [a.$ (1) c)]'

nem gondoskodik a csapadékvízzavarta|an lefolyását akadáůyoző anyagok és más
hulladék eltrívolításáľó| az ingat|an előtti utcai csapadékvíz elvezető csatomák, illetve

árkok és míĺtárgyaikesetében, [4.$ (1) Đ]'
az ijz|ete előtt a nyiwataľtási idő alatt nem helyez el hulladékgyíĺjtőedényt, i||eťve az
e|helyezett hulladékgytĺjtő edény nem üľíti szĹikség szerint [4.s (3)]'
nem gondoskodik
szóróIapok, ľöplapok utcai terjesztői tevékenysége nyomán
keletkezett hulladék tisszetakarítĺásáľól [5. $ (6)]'
afenyofát nem a hulladékgyujtő edény mellé vary azarra kijeliilt helyen he|yezi el [5.$ (7)]'

a

váľosľészremeghiľdetett lomtalanítĺísidőpontját megelőzően tiibb mint f4 őrź.ľa|
helyezi e| az e|száilítandó feleslegessé váló tárgyakat' ingóságokat (lomokat), valamint
úgy helyezi el ezeket hogy akadá|yozza vele a gyalogos és jármű foľgalmat [5.$ (8)],
5.$ (8) bekezdésben szabźůyozottidőn kíviil helyezi el feleslegessé váló lomokat [5.$

h) a

i)
j)

(9)1,

közteľületen autót mos, illetve az autő kaľbantartása során keletkezett szeĺlrryezódést nem
tĺívolítjael [5. $ (11)]'
k) kóľos bódulat keltésérealkalmas szereket és anyagokat hasznźi és fogyaszt (,,szipuzik'')
käzterületen (9.$)."
13.S

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsęfuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének a
Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zász|ő lobogó) alapítĺásáról, és a jelképek
hasznźiati rendjéľől sző|ő |3/1996 0II.8.) önkoľmányzati ľendelet 8.$-a helyébe a következő
ľendelkezés lép::
,,8.$ Aki Józsefuáros önkormányzati jelképétjogosulatlanul, engedély nélkü| vagy az
engedélýől eltéľő, illetve ktiztisséget séľtő módon használja fel, a kiilön ľendeletben foglalt
tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg és a kiilön rende|etben foglalt bírsággal és
e|kobzással sújtható.''

Budapest Főváľos

14.$

VIIL keľiilet Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a

,,Józsefváros'' név felvételéről és használatárő| szó|ő 43/2007 (VII.16.) önkoľmányzati
ľendelet 9.$-a. helyébe a kiivetkező ľendelkezés|ép:
,,9.$ A kiilön ľendeletben foglalt, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és a kĹilön
rendeletben foglalt joghátránnyal sújtható az, aki a közigazgatási megjelö|ést vagy nevet e
rendeletben foglalt ľendelkezésektől eltérően veszi fel vagy hasznáiju,,

ls.s

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testületének a
józsefuárosi kárýäről szć;|ő 64/201I (XI.07.) önkoľmányzati rendelet 7.$-a helyébe a
következő

rendelkezés lép:

,,7.$ A kiilön ľendeletben foglalt, tiltott, közösségellenes magataľtást valósitja meg és az
abban foglalt jogháúránrryal sújtható az a magánszemély, aki a Káľýát jogosulatlanul igényli
vagy a j ogosultság megszűnése után hasznźl|ja, vagy nem a nevére sző|ő Kétlýáúhasznéi fe|.,,

Az

16.$

avar és keľti hulladék égetéséről,továbbá a háztartźsi, keľeskedelmi és vendéglátóipari

vagy máś jellegű tevékenységgel okozott |égszemyezésľevonatkoző szabźl|yokról szóló
40l|993. (xI. 23.) önkoľmányzati rendelet 6.$-a helyébe a kilvetkező rendelkezés lép:
,,6.$ A külön rendeletben foglalt tiltott ktizösségellenes magatartás kiiveti e| és az abban
foglalt joghátránnyal sújtható aki a jelen rendelet 3. $-ában meghatźrozott időponttól eltérő
időben vagy a 4. $-ban meg)latározott helyen avart éget, és aki háztartási, kereskedelmi,
vendéglátó ipari vagy más jellegrĺ tevékenysége soľán káros levegoszennyezést okozo illetve
az e|szivő, |églisztító berendezést nem üzemelteti.''

17.S

A Józsefváľosi onkoľményzat tulajdonában lévő közterĹiletek

haszná|atéró| és használatának
rendjéről szć:|ó24/f009.(V.21.) tinkormélĺyzatiľendelet azalrábbi 2/A $-al egészül ki:

.,2/A.

s (l) Az

tizemképtelen jáľmĹĺvekközteriilet-hasznáiati ł:rozz{i,áru|ás nélkül
ktizteľĺileten - a (f) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tĺáľolhatók. A gépjáľmĹi üzemben
taľtója az izemképtelennévált jáľművet sajált költségén kiiteles haladéktalanul elüávolítani a
közteľületről.

(2)

Üzemképtelen gépjáľmĹĺvetközterüIet-hasznéiati hozzáĄőru|ás nélkĹil csak

mellékútvonalonés legfeljebb 10 napig szabad Łárolni.
(3) A közterĺilet.haszná|atihozzá$árulást a gépjáľműiizemben taľtója kérheti.
(4) A ktĺzteriilet.haszná|atihoz'zájárulás foútvonalra és ttimegktizlekedés ő|ta| járt útvonalra
egyéůta|źnnem, mellékútvonalracsak hatáľozott időľe - legfeljebb 60 napra -, dii ellenében
adható ki.
(5) A gépjármű üzemben tartćĄa üzemképtelen jáľművek esetében köteles a kiizteriilethaszná|ati hozzáĘźmlrźtsszźtmált a gépjármíielső szélvédőjén,kívĺilről jól látható helyen és
olvasható módon elhelyezni.
(6) A külön rendeletben foglalt, tiltott, ktiziisségellenes magataľtĺĺstvalósítja meg és az
abban foglalt joghźttrőnrlyal sújtható, aki az Ĺizemképtelen jáľművet nem a jelen rendeletben
me ghatát ozott módon tfu o|ja.

A Józsefráľosi onkormányzat

rendjéről sző|ő24/2009.(V.21.)

tulajdonában lévő közterĹiletek hasznělatélről és haszná|atának
iinkorményzati rendelet aza|álbbi 10/A $-al egésziil ki:

10/A. $ (1) A ktilön ľendeletben foglalt, tiltott ktiziisségellenes magataľtĺístvalósítja meg és
az abban fo glalt j ogh áftr átny a| súj tható, ak i
a) a ktiĺeľti|etet az e rendeletben előírt hozzájíru|áts nélkiil vagy attő| eltérő módon, illetve
azt megha|adó méľtékbenhasznéija"
b) a rendeletben szabályozott köte|ezettségeket megszegi.
a dolgot, amellyel a jogellenes közteľiilet-hasznźiat megvalósult el kell kobozni, és el
Q)
^ztkobozni azt a dolgot amelyľe nézve az (I) bekezdésben meghatáľozotl ti|tott,
lehet
kö,zösségellenes magataľtást elkiivették.

4.

Záró ľendelkezések

ĺ8.s

(|) Ez

a ľendelet 20|2. május 10-én lép hatá|yba.

(2) Hatźúyźúveszti a rendelet 9-17.$-a 2012. május 1l-én
(3) Hatályát veszti a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisáaságőról szó|ó 6212007
(xI.13.) önkoľmányzati ľendelet 4.s (6) bekezdése, 5.$ (11) bekezdése, a (15) és (16)
bekezdése, a 14.$-a 2012. május 10-én.
(4)

Nem lép hatő|yba a

közbiztonság helyi feladatairól és az önkoľmányzati
vagyontárgyak ezze| tisszefiiggő védelméľőlsző|ő 19/2012. (III. 08.) iinkoľmźnyzati

ľendelet.

(5)

Nem lép hatźiyba a közbiztonság helyi fęladatairól és az

önkoľmányzati
vagyontárgyak ezze| összefiiggő védelméľőlsző|ó 19/2012. (III. 08.) önkoľmőnyzati
rendelet módosításáról szóló 21 l20 |2 (III.29.) önkoľmányzati rendelet

Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté

polgĺírmesteľ

l0

Tervezet szeľinti

Jelenleg hatályos
4611999 (XII.l) sz. tink. rendelet a
szeszesital fogyasztásának tiltásáľól
ktizteľületeken

4.$

4. S (l) Aki a 2. $-ban foglalt tilalmat
a 2.$-ban foglalt tilalmat megszegi, a kiilön
megszegi, az megvalósítja a ktiltin Aki
szerinti tiltott, közösségellenes
rendelet
j

ogszabályban meghatiĺro zott szabáilyséľtést magatartást követi el, és vele szemben a kiilön
és az ott megjelölt pérubírsäggalsújtható.
ide értve az
rendeletben foglalt eljráľásnak

-

ęlkövetési tráľgy elkobzását is _van helye.

3212004

(vII.03.) Budapest Józsefváľos

Önkoľmányzati ľendelet a Józsefuáľosi
On koľmán y zat ái|attartási ľen dj éľőt

I

11.S
(I) Aki

a

A

jelen rendelet 2.$ (l)-(4) és (6)
,,1l. $ (1)
bekezdéseiben, a 3.$ (1) bekezdésében és a 4.$-

jelen rendeletben

- ąz ólląttartós kôzös szabólyaira /2.s
(1)-(4), (6); s. S (1),4. S/

- a macskatartźs szabáiyaiľa [5.$,],
- az ebtaľtás szabáiyaira
lakóingatlanon beltil
(2), (3), (s) I,

- az

ebtartás

[ 6. $.

l

(1)'

$'

9.s

ban az źt||attartÁs ktizĺis szabályaira vonatkozó
rendelkezések; az S.$-ban foglalt macska taľtiís
szabáĺ|yairavonatkozó ľendelkezések; a

6. $ (1

)-(3)

bekezdéseiben a lakóingatlanon belü|i
ebtaľtás szabźiyaira vonatkozó ľendelkezések; a

és (5)
8. $- l 0.

$-ban foglalt lakóingatlanon

kíviili ebtartĺás

szabźt|yaira vonatkozó ľendelkezések megszegése

szabá|yaira

lakóingatlanon kívĹil [ 8.
10.$

l.$

'

a kiilön önkormányzati rendelet szerinti tiltott,
ktĺzösségellenes magataľtrásnak minĺĺsül,
elkövetőjével szemben a külön rendeletben foglalt
eljĺĺrĺásnakvan helye.''

vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
az szabáůysértéstkövet el és 30.000
Ft-i g terj edő pénzbírsággal súj tható.
(2)

A

a löze

ve

szélyezte tés hlty aval,

gé szségiigłi, v aląmint

a közt isztasógi,
az óllatb ete gség

elleni védelĺezéselmulasztósa miątti
szabólysértéselĺrőlkilan jogszabóly
rendelkezik

(3) A (2) beĺrezdésbenmeghatórozott
szabólyséľtések koziil a veszélyeztetés
kutyaval és a köztisztasági szabólysértés
miatt a ldzteriilet-feltłg,,elő'.ĺ kisząbhąt
helyszíni bírsógot.

l1

5712007

(x.16.) Budapest Főváľos VIII.
keľü|et

Jĺízsefváľosĺonkoľmányzat ľendelet a
józsefváľosi zöldteľĺiletek és złi|dfelĺiletek
védelméľő|'használatáró|

6. $ (2) A külön

A

külön önkoľmányzati rendeletben
u6. $
tiltott, ktiziisségellenes magataľtásnak m inősül
meghatározott szabályséľtésekentű| az, aki
meghatározott joghátránnyal
a rendelet hatáůya a|átartozó zöldfeliiletet a
jogszabályban

és az ott
sújtható, aki

ľendeltetésétőleltérő cé|ra (áľusíüás, a) a rendelet hata|ya a|á tartoző ziildfelületet
rendezvények, egyéb íjzlleti tevékenység
a rendeltetésétől eltéľő cé|ra (áľusítás,
stb.) a tulajdonos előzetes egyetértése
rendezvények, egyéb üzleti tevékenység
nélktil hasznáij4 illetve a zöldfeliilet
stb.) a fulajdonos előzetes egyetéľtése
rendeltetéstől eltéľőcélra engedéllyel
nélkiil baszná|1a, illefue a ztildfelĹilet
töľténő hasznéiata megsziĺntéve| a
rendeltetéstől eltérő célľaengedéllyel

zöldteriileten az eredeti állapotot 30 napon
tiirténő hasznáiatźtnak a megszűnésévela
belül nem źi|itja helyre, (5.$ 4)'
zöldteriileten az eredeti állapotot 30 napon
b) a ztildfeltilet rendeltetéstől eltéľő belül nem éúl.itjahelyľe, (5.$ 4)'
ideiglenes hasznéiata során a növényzet, b) a ztildfelii|et rendeltetéstől eltérő
illetve a zöldteriilet felszerelését képező
ideiglenes hasznźúatasorán a növényzet,
építmények,berendezések sérülése,
illetve a zoldtertilet felszeľelésétképező
a
megsemmisĹilése veszélye esetén
építmények,berendezések sérülése,
növényzet védelméről a helyszínen
megsemmisülése veszélye esetén a
favédelmi keľítés,kaloda elhelyezésével _,
növényzet védelméről a helyszínen
vagy a növényzet előzetes áttelepítéséről,
favédelmi kerítés,kaloda elhelyezésével_
illetve sztikség esetén az e|óirt pótlásáról
vaw a növényzet előzetes áttelepítéséről,
nem gondoskodik (5.$ 5),
illetve szükség esetén az e|őirt pót|áĺíľól
c)aközhaszná|atúztildterĹileteh'heztartoző
nem gondoskodik (5.$ 5),
játszóteľeket és já"/lszőszereket 16. életéve c) a kiizhasználatú zöldteriiletek'hez tartoző
betöltése utánhasznál|ja (5.$ 8)'
játszótereket és játszószereket 16. életéve
d) zöldteľĺiletenlabdajátékot fo|ytataz
betöltése utánhasznétlja (5.$ 8)'
ana kijelölt helyen kívül és nincs
d) ztildteľületen labdajátékot folytat az affa
figyelemmel mások testi épségére(5.$ 12)'
kijeliilt helyen kívĹil és nincs figyelemmel
mások testi épségére(5.$ l2)'
jáľművel zöldfeliiletek erre a cé|ra
jáľmĺivel
ztildfelületek erTe a célľakijeltilt
e)
kijeliilt litjain kívül közlekedik' (5.$ 13)'
útjain kíviil közlekedik (5.$ l3)'
gyepfelĹiletre, parkosított terĺiletre
Đ
f) gyepfeliiletre, parkosított területľe
gépkocsiva| vagy más járművel behajt,
gépkocsival vagy más járművel behajt,

e)

beáll' (5.$ 14)'

beáll (5.$ 14)'

t2

g) az úttesttől szintkiilönbséggel

vagy
más látható módon elhatárolt, illetve az
úttest és a jźľdaközötti' szilrźtd buľkolatt.al
el nem látott terĹileteket _ azt, kifejezetten
megengedő közúti je|zés hiányában
gépjáľmÍĺvelmegállás céljából igénybe vesz
(s.$ 15.),
h) zöldteľĹileten,bármelyközkifolyónál,
valamint hitnál jáľmiivet vagy szennyezett
tálrgyat mos (5.$ 16.)'
Đ a szökőkútban, tavakban fiirdik - a
hőségriadót kivéve vagy báľmilyen
módon azokvizébe lép (5.$ 17.)'
j)
zöldfeltileten szemetel, töľmeléket
vagy egyéb taryyakat lerak (5.$ 18.)'
k) zöldfeliileten reklámhordozőt he|yez
el a kö'zterĹilet hasznáiatéra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések ellenéľe, a

fulajdonos engedélye

és a

g) az

littesttől szintkülönbséggel Vagy

más látható módon elhatáľolt, illetve az tÍtest
és ajárda közötti, szilaľd buľkolatüal el nem
kifejezetten
látott

terĹileteket azt

megengedő közúti

jelzés hiényában

gépjármiĺvel megállás céljából igénybe vesz
(5.S 1s.),
h) zöldteľtileten, báľmely közkifolyónál,
valamint kútnál jáľművet vagy szennyezett
tátrgyat mos (5.$ 16.)'
Đ a szökőkritban, tavakban fiirdik _ a
hőségriadót kivéve - vagy bármilyen módon
azokvizébe lép (5.$ 17.)'
j) ziildfelületen szemetel, tiiľmeléket
vagy egyéb tatgyakat leľak (5.$ 18.)'
k) zöldfelületenľeklámhordozőthe|yeze|
a közteľület hasznéiatéravonatkozó

jogszabáiyi rendelkezések ellenére, a

hatósági engedélyek nélkiil (5.$ 19.)'
jźltszőténe kutyát vagy más állatot

l)

tulajdonos engedélye és a sziikséges hatósági
engedélyek nélkiil (5.$ 19.)'
jáúszőténe kutyát vagy más állatot

enged be, illetve aztbeviszi (5.$ 20.),

enged be, illetve aztbeviszi (5.S 20.),

szĹikséges

l)

m) közterületen kempingezik, illetve m) közteriileten kempingezik, illetve azon
azon ideiglenes szálláshelyet létesít, ideiglenes szálláshelyet létesít,továbbá a

továbbá a

zöldterület

fenntaľtását

akadáiyoző tevékenységetfolytat (5.$ 21.)
jéúszőtérenvagy sporttéren, valamint
azok 5 méteres köľzetében dohányzik (5.$

n)

zöldterĹilet fercfiaftásźtt akadéiyoző

tevékenységetfolytat (5.$ 21.)

22.)

szabáiysértést követ el és 30 000 forintig
terj edő péľzbírséęgal sújtható.

(3) A (2)

bekezdésben meghatátrozott
szabáiysértés miatt a rendőľség,

képviselő-testiilet hivatalának eÍTe
felhatalmazott ugyintezője és a

kozterulet-felĹigyelet helyszíni bíľságot
szabhat ki.
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Budapest VIII. keľĺiletJózsefváľos

Onkoľmányzata

Képviselő-testiĺletének
6212007 (xI.13.) ľendelete

A ktizteľiiletet ĺngatlanok ľendjéľőlés a
kiiztĺsztaságľó|

4. s (6) Aki az (5) bekezdésébenfoglalt
kötelezettségét megséľti,szabályséľtést kiivet

el és 30.000.-ft-ig

4.$ (6) bekezdés

hatźlyźúveszti
terjedő pélubírságga|

biintethető.

5. s (11) Tilos a közteriiletľe

kihelyezett,

valamint az ingatlanok közös használatil
terĹileteiľe elhelyezett hulladékgyĹijtőket _
ide tartoznak utcai szemétgyiĺjtő edények,
szelektív hulladékgyÍĺjtőszigetek,
társashtŁak kukái _ rendeltetésétől eltéľően
használn i, fe|hata|mazás nélktil e l m ozdítani,
azokból kommunális és egyéb hulladékot
kivenni.

5.s ( l 1 ) hatőiyá/' veszti

a köZteriileteken, paľkokban,
aluljárókban, útkeľeszteződésekbenkoldulni, 5.$ (15)
kéregetni.
(15) Tilos

(16) Ti|os

közterületet életvitelszeni

lakhatásľa használni

és az

életvitelszenĺ
lakhatás cé|jfua hasznáit ingóságokat
közteriileten tĺírolni.

15. $ (1)

A jelen

ľendeletben szabéiyozott

5. $ ( l

hat-rĺlyát veszti

6) hatźiyéÍv eszti

,,15.$ (1)

A külön

rendeletben foglalt tiltott,

köztisztasági szabályok megszegőjéľe a közösségellenes magataľtásnak minősiil és az
főváros kőztisztaságáró| szőlő Főv. Kgy. ottmeghatĺározott jogÍtáúránnya|sújtható,aki:
rendeletben, illetve magasabb szintĹĺ

jogszabályokban

meghatározott

szabályséľtésirendelkezésęket kell

alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben megJlatérozott
jogszabályokban szankcionált jogséľtéseken
túl, szabályséľtéstkövet el és 50.000 Ft-ig
terjedő bírsággal sújtható

az,aki

a) nem

az

gondoskodik

ingatlana előtti
jérda tisztántartésétrő|, hóeltakaríŁásáľó l
és síkossásmentesítéséľől.I(4.s í1) a

a)

nem gondoskodik az ĺngat|ana e|őttijárda
tisztántartásáró|,

hóeItakarításáró| és

síkosságmentesítéséről[(a.5 (1) a)],

l4

b)

c)

nem gondoskodik az épületek
épületek
homlokzatának a foldszint feletti ťodém b) nęm gondoskodik az
fiĺdém
ťoldszint
feletti
homlokzatának a
magasságáig teľjedő, továbbá az
magasságáig terjedő, továbbá az
ingatanok kerítéseinek tisztőn taľtásáról
ingatanok keľítéseinektisztán tartźsáről
(1)
b)],
[4.$
nem gondoskodik az

falľagaszok,

a

[4.S (1) b)],

illegális

közíz|ést sértő vary a c)

városképet rontó festések eltávolítĺísáról,
amennyiben az azokat elhelyező, vagy
akinęk az érdekébena kihelyezés történt
nem ismeľt [a.$ (1) c)]'

nem gondoskodik az i||egéůisfalragaszok,
a köziz|ést séľtő vagy a városképet ľontó
festések eltiívolításáról, amennyiben az

azokat elhelyező vagy akinek

az
érdekébena kihelyezés töľtént nem ismeľt

nem gondoskodik a

(1) c)],

[4.$
csapadékvíz
gondoskodik
csapadékvíz
zav arta|an lefolyását akadáiy oző anyagok d)
zav arta|an lefolyását akadá|y oző anyagok
más hulladék e|távo|ítźlsárő| az
és más hulladék eltĺívolíüĺsáró|az ingat|an
ingatlan előtti utcai csapadékvízelvezető
csapadékvíze|vezető
és
műtárgyaik
csatoľnát illetve áľkok
csatoľnát illetve árkok és műtłĺrgyaik
esetében, [4.$ (1) Đ]'
esetében, [4.$ (1) Đ]'
e) az ijz|ete előtt a nyitvataľtĺási idő alatt
nem helyez el hulladékgytĺjtő edényt, e) az ijz|ete előtt a nyitvataľĺási idő alatt

d)

a

nem

és

előtti utcai

illetve az elhelyezett

nem be|yez

hulladékgyűjtő
edény nem üríti szĹikség szerint [4.$ (3x'

hulladékgyujtő edéný,

illetve az e|he|yezett hulladékgyujtő edény
nem iiríti szükség szerint [4.$ (3)]'

nem gondoskodik a szóľólapot röplapok

utcai terjesztői tevékenységenyomán

nem gondoskodik a szóľólapot riiplapok
utcai terjesztői tevékenysége nyomán

keletkezett hul|adék tisszetakaľítiísáról
[s.$ (6)],

el

keletkezett hulladék összetakarítłásáról

a

[s.$ (6)],
hulladékgwjtő
mellé vagy az afta kijelölt helyen he|yezi s) a fenyofélt nem a hulladékgyujtő edény me
vaw az aľra kijelölt helyen helyezi el I
[s.$ (7)],

g) a fenyőfiít nem
h)

a városľészľemeghiľdetett lomtalanítás
időpontját mege|ozoen több mint 24
órána| helyezi el az e|szái|ítandő

(7\1,

h)

feleslegessé véiő targyakat, ingóságokat
(lomokat), valamint úgy be|yezi el
ezeket, hogy akadá|yozza vele a gyalogos
és jármiĺ forgalmat [5.s (8)]'
i)

(lomokat), valamint űgyhe|yezi el ezeket,

5.$ (6) bekezdésben említett időn kívĹil
he|yezi el feleslegessé váló lomokat [5.$ D
kiizteľületen autót mos' illetve az autő
kaľbantaľtása során keletkezett
szenrlyeződést nem üívolítjael [5. s

D

kóľos bódulat keltéséľealkalmas

szeľeket és anyagokat hasznźi és fogyaszt

jármii foľgalmat [5.$ (8)]'

a

gyalogos

és

5.$ (8 bekezdésben szabályozott időn
kívĺilhelyezi el feleslegessé váló lomokat
[s.$ (e)],

i)

közteľületen autót mos, illetve az autó
karbantaľtása soľán keletkezett
szennyeződést nem távo|ítjael [5. $ (ll)]'

k)

kóros bódulat kęltéséľealkalmas szereket

(1 1)1,

k)

városrészre meghirdetett lomtalanítás

hogy akadáĺ|yozza ve|e

(9)1,

i)

a

időpontját megelőzően ti'bb mint 24
órźxa| he|yezi el az elszíllítandó
feleslegessé véiő tźrgyakat' ingóságokat

és anyagokat

hasznéůés fogyaszt

(,,szipuzik'') közteriileten (9.$).''

iK') köĺerületen (9.
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m)

n) a kiizteľületľe kihelyezett, va|amint

az
hasznźiatű teľületeiľe
hulladékgýjtőket
elhelyezett
rendeltetésétől eltérően használja,
fe|hata|mazás né lkiil e|mozdítja, azokból
hulladékot vesz ki.[5. $ (l1)].

ingatlanok közös

o) a kiiztertileteken, parkokban, aluljárókban,
tftkercszteződésekben koldul. kéľeset.

p)

ts.s (1s)l

közterületet élewitelszeľíĺlakhatiĺsľa
hasznéúja és az életvitelszeriĺlakhatás
cé|jára hasznáůt ingó ságokat közterĹi leten

tárolja. t5.$ (16)]

q) a Gutenberg téren, a Hoľváth Mihály

téren, a Kálvária téren, a Mátyás téľen,a
Teleki Lźszlrő téren, a II. János Pál' pőpa
téren és a Rezső téľen található parkok
illetve az ezeket hatlíľoló jáľdák terĺiletén,

valamint a Szöľény utcában, a Losonci

téľenés a Népszínhźautca 28., 30., 3I.,

33. szźlm a|att lévő ingatlanok előtti
járdźkteľiileténdohányzik. t5. $ (17)].

(3) A (f)

bekezdésben meghatfuozoIt
szabályséľtésmiatt a rendőrség, a közteľületfeliigyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

13ĺ1996 (Iu.8.) sz. önkoľmányzati
ľendelete Józsefváros iinkoľmányzati
jelképeinek (címeľ, zász|ő lobogti)

alapításáľól, és a jelképek használati
ľendjéľől

8. s (l) Aki Józsefuáľos iinkormányzati
je|képétjogosulatlanul, engedély nélkiil, ,,8.s Aki Józsefuáľos önkormányzati jelképét
vagy az engedélyől eltérő, illętve köziisséget jogosulatlanul, engedély né|kül vagy az
séľtő módon hasznáija fel, szabályséľtést engedélýől eltérő, illetve közösséget sértő
követ el és 10.000 ft-ig teľjedő péĺubírséęga|módon használja fel, a kĹilön rendeletben
foglalt tiltott, ktizösségellenes magatartást
sújtható, amely több ízben is kiszabható.
valósít meg és a kiilön rendeletben foglalt
bírsággal és elkobzással sújtható.''

(2) AZt a tétrgyat, amellyel a szabályséľtést
elkiivették. el kell kobozni.
t6

Főváľos VIII.
kcľülct Józscfvĺ{rosĺ on ko ľm ány zati
ľendelet a ,,Józsefváľos'' név felvéte|éľőlés
használatáľól
4312007 (vII.16.) Budapest

Szabályséľtést követ el, és 30 000 ,,9.$ A kültin rendeletben foglalt, tiltott
forintig terjedő péĺubírsérygalsújtható, aki a közösségellenes magataľtást valósít meg és a
kőzigazgatási megielölést vagy nevet e küliin rendeletben foglalt joghátránnyal
rendeletben foglalt rendęlkezésektől eltérően sújtható az, aki a közigazgatĺási megielölést
vagy nęvet e ľendeletben foglalt
veszi fel vagy hasznźůja.
rendelkezésektől eltérően veszi fel vaw
hasznáiju,,

9.

s

64t20110il.07)
7.S

Az a

magánszemé|y, aki a Kártyát
jogosulatlanul igényli, vaw a jogosultság
megsziĺnéseután haszná|j4 vagy nem a
nevéľeszóló KáLrtyźLt haszná| fel,
szabályséľtéstkövet ol, és haľmincezer
foľintig terj edő pétubir sétgga l súj tható.

40t1ees (K.23) 6.$
Szabálysértést kiivet

el és ezéľt30.000,-

F

teľjedőpénzbíľsággď sújtható, aki

a)

b)

A

ktilön rendeletben foglalt, tiltott,
közösségellenes magataľtást valósítja meg és
az abban foglalt jogháhánnya| stljthatő az a
,,7.$

magánszemély, aki a Kálýőt jogosulatlanul
igényli vagy a jogosultság megszűnése után
haszná|ja, vagy nem a nevéľe szőló Kártyát
használ fel.''

6.$

A ktilän rendeletben foglalt

tiltott

kiizösségellenes magataľtás követi e| és az
abban foglalt joghátľánnyal sújtható aki a
jelen rendelet 3. $-ában meghatiírozott jelen rendelet 3. $-ában meghatározott
idóponttól eltérő idĺíben'vagy a 4. $-ban időponttól eltérő időben vagy a 4. $-ban
meghatĺíľozotthelyen avaÍt éget.
meghatározott helyen avart éget, és aki
báztartási, kereskedelmi, vendéglátó ipari
vagy más jellegu tevékenységesorán káľos
hźlztaÍtźľ,i,
kereskedelmi, vendéglátóipari levegőszennyezést okoz, illefue az e|szívő,
vagy más jellegű tevékenysége soriín kiíros
levegőszennyezést okoz, illetve az e|szívő,
Iéglisztító berendezést nem üzemelteti.

|églisztítő beľendezést nem üzemelteti.''

24ĺ2009 (v.21.) önkoľmányzati rendelet a

A Józsefráľosi onkoľmányzat tu|ajdonában
lévő kiĺzteriiletek hasznźůatźrőlés
haszná|atának ľendj érő l

2/A. $ (1) Az Ĺizemképtelen jáľmiĺvek

köZteriilet-hasznéiati
köZteriileten - a

ÍlozzáĄáru|'áls nélktil
) bekezdésben foglalt
t7

kivétellel - nem tárolhatók. A gépjármtĺ
üzemben tartőja az üzemképtelenné vált

jármiĺvet saját kö|tségén

köteles
haladéktalanul e ltĺívolítani a közteľületľől.
(2) Üzemképtelen gépjáľművetköZteľülethasznźůatihozzáĄám|ős nélkĹil csak
napig
mellékútvonalonés legfeljebb
szabad tiíľolni.

l0

(3) A ki'zteriilet-hasznáůati hozzźĄéru|ásta
gépjármiĺ iizemben tartőja kéľhęti.
(4)
ktizteriilet-hasznáiati hozzá|źru|ás

A

foútvonalra és tömegközlekedés á|tal' járt
litvonalľa egyĺlltalrán nem' męllékútvonalľa
csak hatiározott idore. legfeljebb 60 napľa -,
díj ellenében adható ki.

(5) A

gépjáľmÍĺĹizemben tartőja
Ĺizemképtelen jáľmiĺvek esetében köteles a
köaeriilet-haszná|ati hozzźĄáru|éls számáú a
gépjáľmiĺelső szélvédőjén,kívülről jól látható
helyen és olvasható módon elhelyezni.
(6)
küliin rendeletben foglalt, tiltott,
közösségellenes magataľtást valósítja meg és
az abban foglalt jogháttľánnya| sújtható, aki az

A

üzemképtelen jármiĺvet nem

a

jelen

ľendeletben meghatétrozott módon tárolj a.

l0/A.

$ (1)

A kĹiltin rendeletben foglalt, tiltott'

magataľtást valósítja meg és
az abban foglalt joghéúránnya| sújtható, aki
a) a közteľÍiletet az e rendeletben előíľt
IlozzźĄáru|áts nélktil vagy attő| eltéľő módon,
illetve azt megha|adó méľtékbenbasznźůja,
b) a ľendeletben szabźůyozott
ktitelezettségeket megszegi.
(2) Azt a dolgot, amellyel a jogellenes
ktizterĹilet-hasznáiat megvalósult el kell
kobozni, és el lehet kobozni azt a dolgot
amelyľe nézve az (1) bekęzdésben
meghatáľozott tiltott, közösségellenes
magatartást e lkiivették.

közösségellenes
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