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Tirgy: Javaslat a kdz6ss6gi egyiittdlds alapvet6
szab6lyai16l, valamint ezek elmulasztdsdnak
jogkdvetkezmdnyeirol sz6l6 rendelet
megalkotds6ra

Tisztelt K6pvise16-testiilet!

A Magyarorsziig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 I . dvi clxxxlx. t6rvdny (tov6bbiakban:
Miitv.) 143. g (4) bekezdds d) pontja szerint ,,Felhatalmaz6st kap a helyi dnkormiinyzat
k6pvisel6-testi.ilete, hogy rendeletben hat6rozza meg: az dngondoskodrii ds a kOzossdgi feladatok
elfrit6srihoz val6 hozzttjitulis, tovribbii a k<iz<issdgi egyiittdlds alapvet<i szab6lyait, va=lamint ezek
elmulasztris6nak jogkdvetkezmdnyeit.,,

Budapest F<ivSros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-resttilete 2013-ban a l512013. (lII. g.)
sz6mI rendeletdvel dlt ezen felhatalmaz6s6val.

2018. janurir elsej6n hat6lyba lep az tj kcizigazgatrisi tdrv6ny, az 6ltaliinos kcizigazgatiisi
rendtart6sr6l sz6l6 2016. 6vi cL. tdrv6ny (a tovribbiakban: Akr.1, ezzel egyidejiileg u i.Lnt"g
hat6lyban ldv6, a klzigazgatiisi hat6srigi eljiirris 6s szolg6ltatris 6ltal6nos s.uU,ityairOtizOiO ZOO+.
6vi. CXL. tdrvdny hatiilyriLt veszti. Az ehhez kapcsol6d6 jogszabrilyi vSltoziisok, ezen kiv1.l az
elmirlt dvekben bekcivetkezett egy6b jogszab6lyi v6ltoz6sok, tovdbb6 a rendelet alkalmaziis6b6l
eredti gyakorlati tapasztalatok alapjrin a rendelet hat6lyon kivtil helyezdse ds rij rendelet
megalkotiisa v6lt idoszeriivd.

Kdsziilt a 2017. december 13. nopjdn tartond6 kepvisel1-testiileti ijlisre
Kdszitette : Wittlinger Zoltdn igazgatdsi irodavezet6

Az ij rendeletben a kdzteriiletek rendjdvel, a 26ldteriiletek haszniilatdval, illetve a
magiiningatlanon t<irt6no hullad6klerak6s ds tilzgy[jtris, fiistril6s trirgy6ban sztiks6ges a szigor[bb
szabiilyok meghatiiroziisa, sz6rakoziissal kapcsolatos zajokoz6s miatt pedig a hatdkonyabb
vdgrehajtiis drdekdben - mivel emiatt a szabiilysdrldsi hat6s6g is eljdr, a birs6got pedig elz6r6sra
is rit tudja viiltoztatni - a rendelkezdst az rij rendelet elhagyja.

A korribbi dvekben megszokott enyhe telekhez kdpest a tavalyi tdl meglehet<isen hideg volt,
melynek kapcsiin felmertilt egy dvek 6ta nem tapasztalhat6 probldma, az ingatlanok elotti h6- ds
sikossiig-mentesitds k6rddse. A fovSrosi kdzgytilds a t6v6ros kdztisztasrig6r6l sz6l 49l1994. (VIII.
l.) rendeletdben eloirja, hogy az ingatlantu lajdonosok kcitelesek tcibbek krizcitt az ingatlanuk el<itti
j6rda h6- ds sikossiig-mentesitdsdrrjl, a j6rda ds az fttest krizrirti teriilet tisztintartasrir6l
gondoskodni, viszont a k<izciss6gi egytittdl6s szab6lyair6l sz616 rendelet hirinyriban a fov6rosi
kdzgytilds nem 6llapit meg szankci6t azokkal szemben, akik a rendelet el6ir6sait nem tartjak be.
Mindezek tiikrdben indokolttri v6lt, hogy keriileti szinten szabitlyozzuk ezt a k6rd6st, kibovitve



tov6bbi fontos probldma orvosl6s6val (mag6ningallan16l kihajl6 f-ak megf'elelo nyesdse
zav arlalan gyalogos es esetlegescn a gipjrirmriforgalom drdek6ben).

it

Kertiletiinkben a kdztertileti szeszesital fogyasztiis rdgi, a Polgiirmesteri Hivatal munkatiirsai 6ltal
j6l ismert teriiletekre koncentrril6dik, ds a szabdlyt megsdno szem6lyek ,,not6rius" elk<ivetoknek
sziimitanak. A kiiztertilet-feliigyelok altal az elmrilt dvekben kiszabott birsrigok csak elenydszo
rdszdt fizettek be a megbirsiigolt szemdlyek. ds mivel ezen szemdlyeknek legtobbszor nincs olyan
vagyona, amelyre n6zve a v6grehajt6s eredmdnyes lenne, sem a birs6g risszege nem foly be, se

visszatart6 erovel nem bir a birsrigol6s tdnye.
Fentiekre tekintettel a vezet' ktiztertilerfeliigyel6 javaslatot tett arra, hogy a ktizteri.ileti
szeszesital fogyasztiis k<izdssdgi egytittdlds szabrilyaival ellentdtes magatart6sk6nt tdrtdnd
szabiilyoz6sa szrinjon meg figyelemmel arra, hogy a szabrilys6ftdsckr6l, a szab6lysdrtdsi eljrir6s16l
ds a szabiilysdrtdsi nyilv6ntart6si rendszerrol szolo 2012. dvi fl. tdrvdny (a tovribbiakban:
Szabstv.) 200. g-a 6ftelmdben:

,,200. s (t) Aki
a ) o sxesT,es itul drusitdsira vat$, a kbzter leten tbrlind fogt)aszldsdra vonalkozti - lorvinyben,
kornrinvrendele lben vog)) dnkormdnyzali rendelelben meghaldruZott - lilolmal megsXegi,...
szabdlysirtdst kivet el.
(2) A: ( 1) bekezdisben megllatdrontt szabdlysirtis miutt a kt)zleriile t-l'eltigel(; is szahhut ki
h e lys zi n i b i r.s lt got. "

A Szabstv. alapjrin a meg nem fizetett pdnzbirsrig, helyszini birs6g megvdlthat6 kcizdrdekii
munk6val vagy szab6lysdrtdsi elziiriisra v6ltoztathat6 dt. Megitdldstink szerint a kcizdrdekti
munkdval 6s az elzdr6ssal f'enyegetetts6g nagyobb visszatart6 erovel birhat az eljirds al6 vont
szern6lyekkel szemben.

E cel eletdse erdekdben javaslom. hogy annak drdekiben, hogy a szankciondlni kivdnt esetekhen
a kozterti let-feliigyelok szab6lysdrtdsi feljelent6st tehessenek. a kozteriileten t6rtdn6 szeszesital
fbgyasztds tilalma kertiljon be a Budapest F5v6ros XVl. keriileti Onkorm lnyzalnak az
Onkormiinyzat tulajdonriban l6vo k6zteriiletek haszn6latrir6l 6s rendj6rol sz6l6 3l/2013. (X.21.)
rinkormdnvzati rendeletbe.

A jogalkotlsr6l sz6lo 2010. 6vi CXXX. trirvdny l7
osszefog laliisa:

hrglalt elrrzctes hat asv izsga lat

A v6grehajtris felt6telei:
A terv0zet az 0nkorm6nyzat sziimiira tobbletfeladatol nem jelent.
A t6rsadalmi hatisok tisszelbglaliisa :

A tervezetnek a tdrsadalomra varhat6an pozitiv hat:isa lesz.

Trirsadalmi kiilts69ek:
A tervezet a tersadalom sz6m6ra nem jelent kdltsdget.
Ktilts6gvet6si hatAsok:
A tcrvezet ktiltsdgvet6si tdbbletkiadiissal nem jrir.
Eg6szs6giigyi hatisok:
A tervezetnek viirhat6an pozitiv egdszsdgtigvi hat6sai lesznek.
Kiirnyezeti hatisok:
A kornyezetet szennyezri tev6kenys6gek szankcion6l6sa rniatt pozitiv hatris vrirhat6

s\ 
-6ban
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Kdrem a Tisztelt Kdpviselo-testti letet, mivel a lakoss69 visszajelzdse rendkfviil fontos sz6munkra,
hogy hat6rozati formdban dontsdn arr6l, hogy a hat6lyba ldp6 rendeletet kdt dven beltil
feliilvizsg6lja ds a bedrkezett vdlem6nyek, tovdbb6 az alkalmaz6sb6l eredo gyakorlati

tapasztalatok alapj6n. sztiksdg esetdn m6dositja legkdsobb 2019. december 3l-ig.

K6rem a Tisztelt Kdpviselo{estiiletet az eloterjesztds megtiirgyalasara ds a rendeleti javaslat

elfogad6srira!

Ii.endeleti javaslat: Budapest Fov6ros XVl. kertileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete
megalkotja a kdzossdgi egyiittdl6s szabrilyai16l, valamint ezek

elmulaszt6snak jogkdvetkezmdnyei16l sz6l6 .......12017 . (... ... ) szrimLl

dnkorm6nyzati rendelet6t.

(Elfogadrisa minositett sz6tobbsdget igdnyel SZMSZ 18. $ (2)

bekezdds a) pontja alapjrin)

Hatirozati javaslat: Budapest Fovriros XVI. kertileti 0nkorm6nyzat K6pviselo-testtilcte
tgy dont, hogy a kcizcissdgi egyiitt6l6s szabrilyai16l, valamint ezek

elmulasztdsnak iogkovetkezmdnyeirol sz6l6 6nkorm6nyzali rendeletet

2019. julius l-.j6t kovetoen. de legkdsobb 2019. december 3l-ig
leltilv izs96lja, es sz0ksdg szerint annak m6dosit6sera tesz javaslatot.

Hatdrido: 20 I 9. december 3 I .

Fclelosi Kovacs Pdter po lgilrmester

Budapest, 201'l. tlecember 5.
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Melldklet: l. sz.: rendelet-tervezet

(elfogadiisa egyszerr.i sz6tdbbsdget i ginyel)



Budapest Ftivriros XVI. keriileti Onkorm:inyzat
K6pviselii-testii lct6nck

.../2017. (... ...) tinkormrinyzati rendele te

a ktiziiss6gi cgyiitt6l6s alapvet6 szab:ilyai16l, valamint ezek elmulasztrisinak
j ogktivetkczm6nyei16l

Budapest Fov6ros XVL kertrleti Onkorn.rrinyzat Kdpvisel6-testtilete az Alapttirvdny 32. Cikk
(2) bekezddseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskordben eljiirva, a Magyarorszdg
helyi tinkorm6nyzatair6l sz6l(l 201l. ivi CLXXXIX. tcirveny 143. S (4) bekezd6s d) pontjriban
kapott f'elhatalmaz6s a1apj6n. ligyelernmel a Magyarorsz6g helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6
201 L evi CLXXXIX. tcirvdny 142/A-C. $-6ban tbglaltakra a kovetkezoket rendeli el:

l. AltaLinos rendelkez6sck

I s

Fl rendelet hatalla kite4ed nrinden termiszetes 6s jogi szemdlyre. valamint .iogi
szem6lyiseggel nem rcndelkezo szewezetre. aki vagy an.rely lludapest Foviiros XVI. kertilet
k<izigazgat:isi teriiletdn az e rendelctbc iitkiiz6 cselekm6nyek valamelyikdt I:6r'eti el.

2. ll6szlctcs rcndclkez6sek

2.lj

a) a nagv6llat. a kozepes 1es1ri ellat es kis6llat lartdsAra vonatkoz6an a vedotdvolsrigokat
nem tartja be,

b) a trdgyatdrol6 Idtesitcscre vonatkoz6 minimAlis vedotavolsAgot nen'r lartja be,
termdszetes szem6ly esetdn kerszdzezer, jogi szemdly, valamint jogi szemilyis6ggel nem
rcndclkezo szervezet esetdn kitmilli6 lbrintig terjedo kozigazgatasi birsriggal sirjthat6.

(2) Az ( 1) bckczdisben mcghatarozott cselekmeny miatt a kozteriilet-f-eltigyelo a

kdzigazgatrisi szabiilyszegdsck szankci6inak 6tmeneti szab6lyai16l sz6l6 torv6ny
alkalmazasdvai dtvenezer tbrintig terjedo helyszini bfrsdgol szabhat ki.

( I ) A jdtsz6terek, a spofileriilclek es a kutyafuttatok haszndlati rendjdvel tisszefiigg6sben az a
term6szetes szemily, aki:

a) bekeritett es bekeritetlen iiitszotereken. sporttcrtilcteken szeszes italt ds rnds b6dito
szerl fogyaszt.

b) bekerilett es bekel'itetlen sporttertileteken es azok 50 m6teres korzetdn beliil,
kdzteriileten dohriny'zik,

3.$

(1.1 Aki az 6llattarl6s szabrilyaival cisszeftiggdsben:



c) jAtsz6t6ne 6s sportteriiletre dllatot beenged 6s bevisz,

a; a tOriitt<eritett ds zrirhat6 kapuval ell6tott jritsz6terekre 6s sporttertiletekre nyiiri

idosz6mitris idejin reggel 8 6s este 21 ora kijzott, tdli idoszdmitas idej6n reggel 8 6s

este l8 6ra kdzotti idon (tovdbbiakban: nyitvatartasi ido) tirl bemegy, ds az ott l6vo

j6tsz6tdri berendezdseket haszn6lja,

e) a nyitvatart6si idon trirl a koriil nem keritett jatsz6tereken a jiitsz6szereket haszn6lja,

0 a [oriitkeritett kutyafuttat6kat h6tkoznap reggel 6 6ra elott 6s este 21 6ra ut6n,

valamint h6tv6gdn is iinnepnapon reggel 8 6ra el6tt 6s este 21 6ra utrin haszn6lja,

ketszdzezer forintig terjedo ktizigazgat6si birsdggal srijthat6'

(2) Az (1) bekezddsben meghaterozott cselekmeny miatt a kciztertilet-f'eliigyelo a

kozigazgatasi szabiilyszegisek szankci6inak 6trneneti szab6lyai16l sz6lo torveny

alkaimaz6siival 6tvenezer forintig terjedo helyszini birs6got szabhat ki'

(1) Az a term6szetes szem6ly. aki kdztertileten macskiit, galambol etet, k6tszdzezer forintig

terjed6 kozigazgat6si birs6ggal stjthat6.

(2) Az ( I ) bekezd6sben meghatiirozott cse lekm6ny miatl a kozterillet-feliigyelo a

kdzigazgatrisi szabiilyszeg6sek szankci6inak 6tmeneti szabrilyai16l sz616 torv6ny

alkalmazesaval dtvenezer fbrintig terjedo helyszini birs6got szabhat ki'

1.$

s.$

(l) Az az ingatlan tulajdonos, -haszniilo, -kezelo' aki nem gondoskodik

a)

b)
c)

az ingatlan elotti jardaszakasz (6rda hirinydban cgy mitel sziles tcrtilets6v). illctoleg ha

a j6rda mellett zoldsav is van. az itttestig terjedo teljcs lertilet, vagy

a jiirdaszakasz melletti nyilt lrok 6s ennek miitdrgyai. vagy

to'mbtelken a kiilon tulaidonban rillo egyes dptiletek gyalogos megkcizelitesdre ds

korirljriras6ra szol9616 teriilet h6- 6s sikoss6g mentesitis6rol, tisztrintartasAl6l. a

.rupuddkri, zavart;lan lctblydsdt akad6lyoz6 anyagok es mris hullad6kok eltrivolft6s6r6l,

gyommentesftdsdrol,
iz ingatlanr6l az ingallar.r elotti j6rdaszakaszra, valamint az rlttest 1'oli nyulo igak

elt6volitds616l,
termeszetes szem6ly eseten k6tsz6zezer, jogi szem6ly, valamint jogi szemelyisdggel nem

rendelkezo ,r.*.r"i eset6n k6tmilli6 forintig terjedo k6zigazgat6si birs6ggal sfijthat6.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatiirozott cselekm6ny miatt a kdzteriilet-feliigyelo a

ktizigazgatAsi szab6lyszegdsek szankci6inak etmeneti szabrilyai16l sz616 torveny

alkaimaz6s6val olvenezer forintig terjed6 helyszini birsagot szabhat ki'

d)

6.S

(1) Aki az 0nkomrdnyzat jelkipeinek es nevenek hasznilat6val kapcsolatban



a) az Onkorm6nyzat cimerdt, z"6szlajit, lobog6jdt enged6ly ndlkiil, vagy az enged6ly.tol
eltiroen elodllitja, hasznrilja, vagy lorgalomba hozza,

b) az Onkormrinyzatra utalo elnevezdseket engedily n6lkiil, vagy az engeddlytol eltdroen
haszn6lja,

termdszetes szemdly esetdn kitsz6zezer, jogi szerndly. valamint jogi szemdlyisdggel nem
rendelkezo szeryezet esetdn k6tmilli6 Ibrintig terjed6 kdzigazgatlsi birsriggal siljthat6.

(2) Az (1) bekezdesben meghatirozolt cselekm6ny miatt a kozteri.ilet-t'eliigyelo a
kdzigazgatlsi szabiilyszeg6sek szankci6inak 6Imeneli szabrilyai16l sz6l6 torv6ny
alkalmaz6siival dtvenezer forintig terjed6 helyszini birsrigot szabhat ki.

(1) Aki a zajvddelem helyi szab6lyoz6siival <isszcfiigg6sben:

a) a kert6pitdssel 6s fenntarliissal kapcsolatos vesz6lyes m6rt6kti zajt kelto tevekenysdget
aa) hdtkoznapokon 7 6ra elott vagy 18 6ra utiin,
ab) szombaton 9 6ra elott vagy l8 6ra utiin.
ac) vasiirnap 6s munkasztineti napon 9 6ra elott vagy l4 6ra utan v6gzi;

b) a kertdpit6ssel 6s lenntartiissal kapcsolatos vesz6lyes mdrtdkri zajt kelt6 tev6kenys6get
Iak6telepek krjzteriilelein, szombaton 9 6ra elott vagy 1,1 6ra uten vdgzi;

c) tiizijetdkot este 22 6ra utiin tart, 6s a tiizij 6tdk idotartama a 30 percet meghaladja;

d) szersziim, szersziimgdp haszndlatdval tart6san, a szomszddokat zavar6 mdrtdkri zajt
kcllo tevdkenysdget

da) hdtkoznapokon 8 ora el6tt vagy l8 rira utdn,
db) szombaton 9 6ra elott vagy 12 6ra utan,
dc) vas6rnap 6s munkasztineti napon 9 6ra el6tt vagy 12 oru utitn v€gez;

c) a hat6sdg 6ltal engeddlyezett. vagy egyszeni bejelentishez kdtott dpirdsi. bontAsi,
l'eltiitdsi munka eset6n. szerszdm, szerszdmgcp haszniilatiival tart6san, a
szomsz6dokat zavar6 mdrl6kti zait kclto tev6kenysdget

ea) hitkriznapokon 7 6ra elott vagy l8 6ra utdn.
eb) szombaton 9 6ra elott vagy 18 6ra utdn,
ec) vasamap 6s munkasztineti napon 9 6ra elott vagy 14 ora utiin vigez,

term6szetes szemdly eseten kdtszdzezer, jogi szemdly, valaminl jogi szem6lyisiggel nem
rendelkezo szeryezet esetin kitmilli6 forintig terjedo kdzigazgat6si birs6ggal srijthat6.

(2) Az (1) bekezddsben meghatiirozott cselekmdny miatt a kciztertilet-t-eliigyelo a

kdzigazgatiisi szabSlyszegdsek szankci6inak itmeneti szab6lyai16l sz6l6 tcir-vdny
alkalmazAsaval dtvenezer forintig terjedo helyszini birsagot szabhat ki.

(l ) Aki a zrildteriiletek 6s zoldt'eltlletek haszn6latiival kapcsolatban

8.$

7.$

a) kozteriileti zrildteriileten 6s kcizteriileti zoldf'cltileten ldvo gyepf'eliiletre g6pkocsival,
vagy miis j6rmrivel bchajt. azon parkol, kiv6ve a ki6pitclt parkol6helyeket.



b) kozteriileten l6vo fht, cserj6t megcsonkit, gallyaz,

c) valamint ktizteriileten l6vo fat cngeddly ndlki.il kiv6g.

d) illetve zrildteriileten l6v6 gyepleliiletben k6rt tesz,

term6szetes szem6ly eset6n k6tizdzezer, jogi szem6ly, valamint jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkezo szeryezet eset6n k6tmilli6 forintig terjedo kdzigazgat6si birs6ggal srijthat6.

Az (l) bekezddsben meghat6rozott cselekm6ny miatt a kdztertlerfelngyelo a kdzigazgatasi

szab6lyszegdsek szankcioinak 6tmeneti szab6lyai16l sz6l6 tdrv6ny alkalmazds6val dtvenezer

forintig terjedo helyszini birsdgot szabhat ki

(i) Aki magrinrulajdonban rill6 ingatlan kerlj6ben --a hat6s6g 6ltal enged6lyezett vagy
' ' 

"gyrr"rii" 
bejelentdshcz kotott dpit6si. bontasi. t-ehijitdsi munkrLlatok megkezdds6nek

bejelentes6tol vagy az engedd[1 kezhezveteletol szdrmitott ds a munk6latok befejez6s6ig

eltelt idoszak kiv6tel6vel 3 mr mennyisd,get meghalad6 dpit6si tormeldket, 6pitoanyagot,

hulladekot, gumiabroncsot, g6pjdrmr.ironcsot halmoz fel, tdrol, term6szetes szem6ly

eset6n k6Isz6;ezer, jogi szem6ly, valamint jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo szerveT.et

esetdn kdtmilli6 forintig terjcd6 kdzigazgatiisi birsaggal sujthat6'

(2) Az ( I ) bekezddsben meghat[rozott cselekmeny miatt a kozteriilet-f'eltigyelo a

kozigazgatasi szabiilyszeg6sek szankci6inak atmcneti szabrilyair6l sz6l6 t6ru6ny

alkalmaz6s6val dtvenezcr' lorintig terjedo helyszini birsdgot szabhat ki'

e.$

a) a kozvetlen szomsz6dok 213-tnak elozetes irasbeli hozzdjaruldsa ndlkiil a nem

rendszeres, nyilt tuzdn val6 itelk6szites kiv6teldvel - ttizet rak, ftistdl;

b) a k6zvetien szomsz6dok 213-6nak - belcdrtvc az 6rintett ingatlannal szemben

eihelyezkedo ingatlan tulajdonosiit is - elozetes ir6sbeli hozz6j6rul6sa n6lki.il f6val fut,

kiv6ve a Iak6helyisdgeket 6s kereskedelmi helyisdgeket;

c)nyilttuzdnvagyh6zlart6s\tiizel6berendezdsbenhaztartisiSzemetet,gumit'
muanyagot, igy ktilondsen kaibelt 6get;

term6izetes izemdly cset6n k6tszrizezer, jogi szemdly. valamint jogi szemdlyisdggel

nem rendelkezo szer.vczet esetdn ketmilli6 tbrintig tcr.iedo kozigazgallsi birsriggal

stjthat6.

(2) Az (l) bekezddsben meghatarozott cselekmeny miatt a kozteriilet-feliigyelo a

kcizigazgat6si szabrilyszegdsek szankci6inak 6tmeneti szabrilyai16l sz6l6 tdrveny

alkaimazdsdval dtvenezer fbrintig terjedo helyszini birsdgot szabhat ki'

10.$

(1) Aki a ttizgyrijtrisra vonatkoz6 szabiilyokkal osszeftigg6sben

3. Eli:irrisi szab6lyok

11.$



(1)Az eljrir6s lefolytatasrira az 6ltalanos kdzigazgat6si rendtartiisr6l sz6l6 2016. dvi CL.
t6rvdny, valamint a kdzigazgatasi szabriiyszegesek szankci6inak 6tmencti szabrilyairol
rendelkezo torvdny rendelkez{,ser|.- az aliibbi eltdrdsckkcl - kell megfeleloen alkalmazni:

a) ki)zigazgatisi birsiig helyett figyelmeztetds alkalmazhat6, ha a cselekm6ny az
elkdvetds k6rtilm6nyeire tekintettel csekely stlyr.i ds a ligyelmeztetdstol is
kelki visszatart6 hatds viirhat6:

b) fiatalkorrlval szemben kozigazgatrisi bfrsdgot vagy helyszini birs6got csak
abban az esetben lehet kiszabni, ha <tndll6 jcivedelemmel rendelkezik, vagy
amennyiben az onAl16 jdvedelemmel nem rendelkezo fiatalkoni annak
megfizetdsdt vdllalja;

c) ha a fiatalkortval szemben a b) pontban fbglaltakra lekinletlel kozigazgatdsi
birsdgot kiszabni nem lehet. vele szemben figyelmcztet6st kell alkalmaznir

d) ha a tlatalkoruval szemben eloreliithat6lag kozigazgat6si birsdg kiszabdsiira
keriil sor, a fiatalkor[r mcghallgatrisat6l nem lehet eltekinteni;

e) a fiatalkon-i meghallgatrisrir6l trirvdnyes kdpviseloj6t drtesiteni kell;
f) a fiatalkorrit tdrvdnyes kepviseloje jelenl6teben kell meghallgatni.

(2) Az e rendeletben meghatiirozott, a kdzossdgi egytitt6lds alapveto szabalyainak megsdrt6se
vagy elmulasztiisa miatt indult eljrirdsban a k6pviselo{esttilet 6ltal 6truhrizott hatriskrirben
a jegyzo jttr el.

t2.s

( I ) Ez a renclelet 20 I 8. janu6r l. napj6n ldp hat6lyba.
(2) Rudapcst l'ovilos XVl. kcrtilcti Onkormdnyzatnak az Onkormdnyzat tulajdon6ban Ievo
k<izteriiletck haszndlatdr6l 6s rendjdroi sz6l6 3l/2013. (X.21,) onkormrinyzati rer.rdelet6nek

12. $-a a kovetkezo (3) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,.(3) Tilos kciztertileten szeszes italt lbgyasztani, kivdve a kozteri.ilet-haszndlati hozziij6ruldssal
rendelkezo vend6gkit6 egysigek tcriiletdt nyitvatartdsi idoben. valamint az engedillyel
rendelkezo alkalmi rendezvinyeket."
(3) E rendelet hatrilybaldpcs6vcl egyidcjiileg hatrily6t veszti lludapest Fov6ros XVl. keriileti
Onkormiinyzatnak a kciz6ssegi egytittdlds alapveto szabalyair6l, valaminl ezek
elmulasztiis6nak j ogkdvetkezmdnyei16l sz6l6 1512013. (lll. 8.) onkorm6nyzati rendelete.

Ancsin L:isz16
j e g"z(i

Kovrics P61er
polgtirntcsler



Alta16nos indokokls

2013. janudr 1-jdvel a Magyarorszag helyi rinkormanyzatair<il szolo 2011. evi CLXXXIX.
trirvdny sziimos rendelkez6se m6dosult. A rendelkezdsek lehetosdget biztositanak a

Kdpviselo-testiiletnek arra, hogy rendeletben szabllyozzitk a kozoss6gi egyiittdlds alapveto

szab6lyait, valamint ezek elmulasztrisanak j ogkovetkezmenyeit. Az ehnult 6vekben
bekcivetkezett jogszabrilyi v6ltozdsok, ktilonoser.r az Akr. 2018. janurir l-i hatalybaldpese,
ezzel egyidejiileg a kozigazgatitsi hat6srigi eljiir6s ds szolgiltatiis iiltaldnos szabdlyair6l sz6l6

2004. 6vi. CXL. tdNdny (tovribbiakban Ket.) hatdlyon kivtil helyezdse, tov6bbd a rendelet
alkalmaz6siib6l eredS gyakorlati tapasztalatok alapj6n a rendelet l.ratdlyon kivtil helyez6se 6s

[rj rcndelet mcgalkotdsa viilt idoszeruv6.

II.ESZI,ETE,S INDOKoLAS

A rcndclct szcn.rclyi es teriileti hataly St hatduozza u.rcg

Az 6llattarl6s szabdlyaival dsszeliigg6sben rer.rdelkezik azokr6l a nem kivenatos
magatart6sokr6l, melyek esetdben lehetos6g van szankcion6liisra. Ezek a magatartesok a

v6dotavolsiigok be nem tartdsifua korliitoz6dnak.

A jritsz6terek 6s sportteriiletek haszniilatival kapcsolatban meghatiirozza azokat a

cselekmdnyeket, melyek ellcnt6tesek a koz<iss6gi egyiitldl6s szabdlyaival. ezdrt birs6ggal
sirjthat6 ezek elkrivetoj e.

A k<jzteriilet haszn6lattal risszeliiggdsben rendelkezik a szankcion6lhat6 magataruisr6l. rigy

mint kozteriileten trirt6no macska vagy galamb etet6se.

A kdzteriiletek haszndlattal kapcsolatban 6llapit meg szankci6t azokkal szemben, akt az

ingatlanuk el6tti kriztertletet nem tartj6k tiszt6n, kiilcinosen akik nem gondoskodnak a

hulladdk eltrivolit6sr6l, h6 6s- sikossdg mentesit6srol

Az Onkorm6nyzat jelk6peinek 6s nev6nek haszn6latiival kapcsolatban szab\lyozza a nem
kivilratos magatartasokal, igy szankc iondlhat6. aki az Onkormrinyzat cimer6t. zi*zlajttt,
lobogojrit enged6ly nilktil, vagy az engeddlytol elt610en eloAllitja. haszndlja, vagy forgalomba
hozza, vagy az Onkorm6nyzalra utal6 elnevez6seket engeddly ndlktil. vagy az enged6lyol
eltirocn haszndlja.

l.$
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3.$
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7.S

A zajv6delem helyi szabrilyoziis6val kapcsolatban meghalirozza
magatartrisok k6r6t. Ezek a kertdpitdssel 6s i'enntartiissal,
hasznrilat6val, valamint ti)zljatek haszndlatrival kapcsolatos
szomszedokat zavar6 zajt kelto tevikenysdgre vonatkoznak.

a szankcion6lhato
szerszam. szerszamgep

m6rt6kri. avesz6lyes

A z<ildtertiletek ds zdldfeltiletek hasznrilatiival cisszeliiggdsben sorolja fel a nem kiv6natos
magatadAsokat.

9.N

A kriz6ss6gi egytittdl6s szabflyaival cllent6tes, s igy szankcionrilhato annak a magatartiisa is,
aki a kozvetlen szomszddok 213-itnak elozetes iriisbeli hozzdjaruldsa n6lktil a nem
rendszeres, nyilt tr-izcin valo dtelk6szitis kiveteldvel tiizet rak. Iiistcjl, szemetet, gurnit,
mrianyagot cget. tovabba nem lak6s c6ljdra szolgiilo dptiletet a szomsz6dok 2/3-rinak irrisbeli
hozziijiirulisa nilktil f'dval fiit.

I l. $

Eljrirrisi rendelkez6seket hat6roz meg. Kiilonos ligyelmet lbrdit a rendelet a fiatalkoni
elkovetokre. riij uk specidlis szab6lyok vonatkoznak.

12.$

Hatrilyba ldptet6 rendelkez6scket tartalmaz, valamint kieg6sziti a kdztertiletek haszn6latrir6l
sz6l6 helyi rcndeletet.

8.$

Kozigazgatiisi birsriggal btntetheto annak a cselekm6nye, aki magantulajdonban 6ll6 ingatlan
kertjdben - a hat6siig 6ltal enged6lyezett dpitdsi, felujit6si munk6latok id6tartam6t kivdve, az
engeddlyezestol szdmitva 3 ml mer.rnyisdget meghalado 6pitdsi trirmel6ker, 6pitoanyagor,
hullad6kot, gdpjdrmLironcsot halmoz ltl, tArol

10.$


