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BUDApEsT r6vAnos xvr. rnnt;lrrt dNxoRvrANvzar
por-cARrmsrERE

Tirgy: Javaslat a kdz6ss6gi
szabrilyai16l, valamint
jogkrivetkezm6nyeirol
m6dositiisiira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Magyarorsz6g helyi 6nkorm6ny zatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny (tov6bbiakban:

Miltv.) 143. $ (4) bekezd6s d) pontja szerint ,,Felhatalmazrist kap a helyi dnkormrinyzat
kdpvisel6{estiilete, hogy rendeletben hatirozza meg: az cingondoskodris 6s a k<izdssdgi feladatok
ellitriLs6hoz valo hozzitjbrulirs, tovribb6 a ktizdssdgi egytittdlds alapveto szabrilyait, valamint ezek

elmulaszt6sanak jogktivetkezmdnyeit."

Budapest F5vriros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel<i-testiilete a 1512013. (lll. 8.) szrimt
rendeletdvel dlt ezen felhatalmazdsdv al.

Az elmrilt 6vekben bekcivetkezett jogszabrilyi viiltozrisok, tovribbri a rendelet alkalmazrisrib6l

eredo gyakorlati tapasztalatok alapjiLn a rendelet n6hriny pontjrinak m6dosit6sa, illetve hat6lyon

kivtil helyez6se v6lt id6szertiv6. A kttzteriiletek rendj6vel, a zijldteriiletek haszniilat6val, illetve a
mag6ningatlanon t<jrtdno hullad6klerakris 6s ttizgytijt6s, fustcil6s t6rgy6ban sztiksdges a

m6dositris, a sz6rakoz6ssal kapcsolatos zajokoz6s miatt pedig a hatdkonyabb vdgrehajt6s

6rdek6ben - mivel emiatt a szab6lysdrtdsi hat6s6g is elj6r, a birsdLgot pedig elz6rrisra is 6t tudja
vriltoztatni - a rendelkezds hatiilyon kivtil helyezdse indokolt. A kdzteriileti szeszes ital
fogyaszt6sra von atkozo szabirlyozAst is indokolt fellilvizsg6lni.

A korribbi dvekben megszokott enyhe telekhez kdpest az idei tdl meglehet6sen hideg volt,
melynek kapcsdLn felmertilt egy 6vek 6ta nem tapasztalhat6 probldma, az ingatlanok el6tti h6- 6s

sikossiig mentesitds k6rd6se. A fovrirosi kdzgyiilds a ftiviiros kciaisaasiig6r6l sz6l 49/1994. (Ylll.
l.) rendeletdben eloirja. hogy az ingatlantulajdonosok k<itelesek trtbbek kdztjtt az ingatlanuk elcitti
jrirda h6- ds sikossdg mentesit6sdrol, a jiirda 6s az irttest kdzdtti tertilet tisztrintart6siir6l
gondoskodni, viszont a kdz6ss6gi egyiittdlds szabiilyair6l sz616 rendelet hiiiny6ban a fbvdrosi

k<izgyiilds nem 6llapit meg szankci6t azokkal szemben, akik a rendelet eloiriisait nem tartjrik be.

Mindezek tiikr6ben indokoltt6 vrilt, hogy keriileti szinten szabdlyozzLk ezt a k6rddst, kib6vftve
tovribbi fontos probl6ma orvosl6s6val (mag6ningatlanr6l kihajl6 flik megfelelo nyes6se a

zav artalan gyalo gos 6s esetle gesen a gdpj :irmiiforgalom drdekdben).

A fentiek alapjrin javasolom a Tisaelt Kdpvisel6testi.iletnek, hogy Budapest F6v6ros XVI.
keriileti Onkorm nyzatnak a kdztissdgi egyiitt6l6s szabrilyair6l, valamint ezek elmulaszt6snak
jogkdvetkezm6nyeir6l sz6l6 1512013. (III. 8.) tinkorm6nyzati rendeletdnek (a tovdbbiakban:
Rendelet) 4.$ (1) bekezd6sdnek c) pontj6t

egytittdlds alapvetd
ezek elmulaszt6siinak

sz6l6 rendelet

Kdsziilt a 2017. mdrcius 22. napjdn tartand6 kdpviselS-testiileti i.rl6sre.

Kdsz[tette : Itrittlinger Zoltdn igazgatdsi irodavezelS



a korribbi ,,kbzter leten - oz ete kijel\ll helyek kivdteldvel (1. fiiggelik) - macskdt, galambot

etet,
" szdvegr6szr6l

,,k)zleriileten macslait, galambot etet,

szdvegrdszre m6dositsa.

Javasolom a Tisztelt K6pvisel6-testtiletnek, hogy a Rendeletet egdszitse ki egy [j 4/A. $-sal az

al6bbi sz<iveggel:

(1) ,,Az az ingatlan tulajdonosa, haszndl6ja, kezel6je, aki nem gondoskodik:

a) az ingatlan el1tti idrdaszaktsz (iarda hidnydban egt mdter szdles teriiletsdv),

illetdleg ha a jdrda mellett zdldsdv is von, az ttestig terjedd tef es teriilet;
b) a jdrdaszakasz melletti nyilt drok ds ennek miitdrgni, tovdbbd

Q fimbtelken a kiildn tulajdonban dll6 egtes 6p letek gtalogos megkbzelildsdre ds

kdriilj drdsdra szolgil6 teriilet
tisztdntartdsdr1l, a csapaddkviz zqvartalan lefolydsdt akaddlyoz6 anyagok is mds

hulladikok eltavolitdsdr6l, gommentesidsdrdl,

d) valamint az ingatlanrdl az ingatlon el'tti jdrdaszakasz valamint az ttest fdli ny 16

dgak eltavolitdsdr6l,
e) tovdbbd az ingatlan el6tti jdrdaszokasz h6- ds sikossag mentesitdsdr6l,

szdzdtvenezer forintig terjed6 kOzigazgatdsi birsdggol s jthatd

(2) Az (1) bekezddsben meghatdrozott cselekmdnyek miatt o kizter let-feliigtel6 a Ket.

alkalmazdsdval ijnenezer forinlig teried6 helysz[ni birsagot szabhat ki. "

A Rendelet 7.$ (l) bekezddsdnek b) pontjrit a kdvetkez<i sziivegre javaslom m6dositani:

,,kazkriileten ldv6 fdt, cserjdt megcsonkit, gallyaz"

A Rendelet 7.$ (l) bekezd6s6nek b) pontjajelenleg az al6bbi rendelkezdst tartalmazza:

,,kbzteriileten fdt, cserjit engeddly ndlkill kivitg, megcsonkit, gallyaz, valamint zdldfeliileten livd
gtepfeliile tb e n kdrt te sz, "

Javasolom a Tisztelt K6pvisel6-testtiletnek, hogy a Rendelet 7.$ (l) bekezdds6t egdszitse ki a

k<ivetkezri c) ds d) ponttal:

,,c) valamint kbzler leten ldv6 fdt engedily ndlkill kivdg,

d) illetve zbldteriileten ldvii g,,epfeliiletben kirt tesz"

Javasolom a Rendelet 9.$ (l) bekezd6s6t

a korribbi (t) ,,Aki magdntulajdonban dll6 ingatlan kertjdben a hat6sag dltal engeddlyezett

Ap6si,'7at;iiUsi iunkilitok iddtortamdt kivdve 3 m3 mennyisdger meghalad1 dpitisi
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titrmelfket, ipit6anyagot, hulladdkot, gdpjdrmtironcsot halmoz fel, tdrol, szAzbtuenezer

forintig terjed6 kdzigazgatdsi birsdggol stijthat6." szdvegr6szrol

Javasolom a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletnek, hogy a Rendeletdnek 10. $ (l) bekezddsdt a k<ivetkez6

szdvegrdszre m6dositsa:

,,(1) Aki o kazvetlen szomszddok 2/3-dnak eldzetes irrisbeli hozzdjdrulasa nilkiil - a nem

rendszeres, nyilt t zOn val6 dtelkiszitis, valaminl a zdrt tiizelSberendezds haszndlatdnak

kiviteldvel - tiizet rak, fi.istol, szdzatvenezer forintig terjed6 kdzigazgatdsi birsdggal
siljthat6. "

A Rendelet 10. $ (l) bekezddse jelenleg az alttbbi rendelkezdst tart almazza

,,(1) Aki a kizvetlen szomszddok 2/3-dnok elSzetes irdsbeli hozzdjdruldsa ndlkiil - a nem

rendszeres, nyilt t{izdn val6 1telkdszitds kivdtel|vel ti.izet rak, fiislt)I, szdzAtuenezer forintig
terjedd kdzigazgatasi birsaggal s jthat6."

Javasolom a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletnek, hogy helyezze hatrllyon kiviil a Rendelet 1 l. $-rit.
A Rendelet I l. $-a jelenleg az akibbi rende lkez 6st tarlalmazza:

,,(1) Aki magdntulajdonban dll6 ingatlanon a kozvetlen szomszddok 2/3-dnok el1zetes irdsbeli
hozzdjdruldsa ndlkill 24 drdtil reggel 6 ordig sz\rakozdssal kapcsolatos, a szomszddokat

zavar6 zajt kelt, szdzatuenezer forintig terjed6 kdzigazgatdsi birsdggal s jthat6.
(2) Az (l) bekezdisben meghatdrozott cselekmdny miott a kOzteriilet-feltigtel1 a Ket.

alkalmazdsdval dnenezer forintig terjedd helyszini birsdgot szabhat ki. "

Az emlitett rendelkez6s hat6lyon kivtil helyezds6t azdrt javaslom, mert a szab6lys6rt6sek6l, a

szabdlys6rtdsi eljrirasr6l ds a szabrilysdrt6si nyilvrintart6si rendszerr6l s2616 2012.6vi II. tdrvdny
(a tovribbiakban: Szabstv.) 195. $-a szab6lysdrt6sk6nt definirilja az indokolatlan zaj okozest a nap

24 6rbji,tlan, mig a Rendeletijnk enndl megenged6bb szabiiyozitst tartalmaz, holott

iinkorm6nyzati rendelet rendelkezdse nem lehet ellentdtes tdrvdnyi eloir6ssal. A gyakorlati

tapaszalatok azt mutatjrik, hogy az elmrilt idtiszakban, ha indokolatlan zaj okoz6sa miatt

rend6rs6gi int6zkeddsre volt sziiksdg, az el16r6 rend6rdk eddig is szab6lys6rt6si feljelentdst tettek

az iigyben, azaz nem a Rendelet alapjrin kezdemdnyeztek eljir6st, hanem a Szabstv. alapj6n, igy a
Rendelet hivatkozott szabiilyoz6sdnak hatrilyban tartrisa nem lenne 6letszerti.

Szabstv.,,l95. I (1) Aki lakotl leriileten, oz oll levd ipiiletben, vag,' az ahhoz tortozd telken'

tdmegkozlekedisi eszkbzbn, tovdbbd termdszeti ds vddett lermdszeti tertileten indokolatlanul zait
okoz, amely alkalmas atra, hog,, masok nyugalmdt' illerve a lermdszeti v.tgt o videll termiszeli
irtdkel zovarja, szabdlysdrtdl kavet el.
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,,(l) Aki magantulajdonban all6 ingotlan kertjdben a hatdsdg dltal engeddlyezett vagt egtszerii
bejelentdshez kbbtt dpitdsi, bontdsi, .felujitdsi munkdlatok megkezd,lsdnek bejelentdsitdl vagt az

eigeddty kdzhezvdtelitdl a munkilatok befejezisdig eltelt iddszak kivdteldvel - 3 m3 mentyisiget
meghaladd dpitdsi tdrmeliket, dpitdanyagot, hulladikot, gumiabroncsot, gdpjdrmiironcsot
halmoz fel, tdrol, szdzdnenezer forintig terjed6 kazigazgatdsi birsdggal s jthat6." szttvegrdszre

m6dositsa.



(2) Az (l) bekezddsben meghatdrozott szabdlysirtds miofi a kazkriilet-felag,el6, termAszeti 6s

vddeu termiszeti teriileten a termdszetvddelmi 6r ds helyi .ielent6sdgti vddett lermiszeti teritlelen
az onkarmdnyzati termdszenidelmi 6r is szabhat ki helyszini birsdgot."

A fentieken tril a Rendelet 4. $ (l) bekezddse a kdzdss6gi egytitt6lds szab6lyaival ellentdtes

magatarteskdnt szzbitlyozza a kdzertileten tdrtdno szeszesital fogyasa6st az al6bbiak szerint:

,,1 i (1) Aki a kdzteriiletek rendjdnek kdrdben:...
b) kOzteri.ileten szeszes itah fogxrszt, kivdve a kiizteriilel-hasznrilati hozzdjdrttkissal rendelkez6

vendigtdt6 egtsdgeket, nyitvatartdsi iddben, valaminr az engedillyel rendelkez1 alkalmi
rendezvinyeket ", .-..

Kertilettinkben a kdaertileti szeszes ital fogyasztris rdgi. a Polgrirmesteri Hivatal munkatersai

rlltal j6l ismert tertiletekre koncentr6l6dik. ds a szabalyt megs6rto szem6lyek ,.not6rius"
elk6vetoknek sziimitanak. A kdzertilerfeliigyelok iltal az elmirlt 6vekben kiszabott birsiigok

csak elenydsz<i rdszdt fizettdk be a megbfrsagolt szemdlyek, ds mivel ezen szem6lyeknek

legt6bbsz6r nincs olyan vagyona, amelyre ndzve a v6grehajtris eredmdnyes lenne, sem a birsag

tisizege nem foly be, se visszatart6 er<ivel nem bir a birsrigokiLs tdnye, miktizben a vdgrehajt6si

etj6r6s ktilts6ge a Polgrirmesteri Hivatah terheli.
Fentiekre tekintettel a vezeto kiizteri.ilerfeliigyelo javaslatot tett arra. hogy a kozteriileti

szeszesital fogyasztris ktiz6ssdgi egytittdl6s szabrilyaival ellentdtes magatartiiskdnt tdrt6no

szabilyozisa szinjdn meg figyelemmel arra, hogy a Szabstv. 200. $-a 6rtelmdben:

,,200. s (t) Aki
o ) o szeszes ital drusitdsdra vag/ a kdzleriilelen ldrlind fogtaszltisdra vohatkoTd - firvinyben,
kormdnyrendeletben vagt iinkorminyZali rendeletben meghatdroZofl - tilalmol megszegi,...

szabdlysdrtdst kbva el.

(2) Az (1) bekezdisben meghotdrozott szabdlysirtis miatt a kdzteriilet-fbliigel(i is szabhar ki

helyszini birsdgot. "

A Szabstv. alapjan a meg nem fizetett pdnzbirs6g, helyszini birs6g megv6lthat6 kciz6rdekii

munk6val vagy szab6lysdrtdsi elzrirasra v6ltoztathat6 rit. Megit6ldsiink szerint a kdzdrdekti

munkiival 6s az elzArissal fenyegetettsdg nagyobb visszatart6 erovel birhat az eliiris al6 vont

szem6lyekkel szemben.

E cdl el6r6se drdekdben javaslom, hogy a ktiztiss6gi egytitt6l6s alapveto szab6lyair6l, valamint

ezek elmulasztds6nak jogkdvetkezmdnyeirol sz6l6 1512013. (lll. 8.) ttnkormdnyzati rendelete 4. $
(l) bekezdds b) pontj6t helyezze hatiilyon kiviil a kdpvisel6-testi.ilet. ugyanakkor annak

6rdekdben, hogy i szankcion6lni kivrint esetekben a kdzteriilet-felUgyelok szabdlys6rtdsi

feljelent6st tehessenek, a kciteriileten tdrtdno szeszes ital .fogyasa6s tilalma kertiljdn be a

Budapest F6vrlros XVL kertileti onkorm anyzatnak az onkorm6nyzat tulajdonriban l6vo

kdztertiletek haszn6lat6r6t 6s rendj6rol sz6l6 3ll2013. (X.21.) onkormanyzati rendelethe. A

kdzteriileti szeszes ital fogyaszt6s tilalma nem vonatkozna a vend69kit6 ipari egysdgek teraszaira,

illetve a szabadtdri rendezvdnyeken sem tiltanrlnk a szeszes ital fogyasztAst, meghaterozotl

felt6telek teljesit6se esetdn.

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi GXXX. tdrvdny 17. $-6ban foglalt elozetes hat6svizsg6lat

dsszefoglal6sa:
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A v6grehajtfs felt6telei:
A tervezet az 0nkormilnyzat sz6m6ra tdbbletfeladatot nem jelent.

A tdrsadalmi hat6sok iisszefoglalisa:
A tervezetnek a t6rsadalomra viirhat6an pozitiv hat6sa lesz.

Tirsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a tirsadalom sz6m6.ra nem jelent kdltsdget.
Ktilts6gvet6si hatisok:
A tervezet kdltsdgvetdsi ttibbletkiad:issal nem j6r.
Eg6szs69iigri hat{sok:
A tervezetnek viirhat6an pozitiv egdszs6gtigyi hat6sai lesznek.

Ktirnyezeti hatrisok:
Nincsenek kimutathat6 kdrnyezeti hatrisok.

K6rem a Tisaelt Kdpvisel6-tesfiiletet az el6terjeszt6s megtirgyaklsrlra ds a rendeleti javaslat

elfogad6s6ra!

(Elfogad5sa minosftett sz6ttibbs6get igdnyel SZMSZI8. $ (2) bekezdds

a) pontja alapjrin)

Budapest, 201 7. mrlrcius 9.

Ko
pol

Ancs ln

Jegyzo

Melldklet: l. sz.: rendelet-tervezet

Trirgyal6sra illet6kes bizottsrig: Ktirnyezetvddelmi 6s Kdzbiaonsiigi Bizottstig

5

Rendeleti iavaslat: Budapest F<iv6ros XVl. kerUleti Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete
megalkotja a k6z6ssdgi egytitt6lds szab6lyair6l. valamint ezek

elmulasztdsnak jogk<ivetkezmdnyeinil sz6l6 1512013. (lll. 8.)

<inkormrinyzati rendelet m6dositrls6r6l sz6l6 ......./2017. (... ...)
iinkormdnyzati rendelet6t.

!1.
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Budapest F6vriros XVI. keriileti 6nkormrinyzat
K6pvisel6-testiilet6nek

...12017. (... ...) iinkormrinyzati rendelete

a ktiztiss6gi egriitt6l6s alapvet6 szabdlyairril, valamint ezek elmulasztds6nak
jogktivetkezm6nyei16l sz616 l5/2013. (III.8.) tinkorminyzati rendelet mridositrisrir6l

Budapest F<iviiros XVL keriiteti onkormrinyzat Kdpviselo+esttilete az Alapt<irv6ny 32. Cikk
(l) bekezd6s a) pontj6ban meghat6rrozott feladatktirdben eljrirva, ds a Magyarorsz6g helyi

<inkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. tdrvdny 143. $ (4) bekezdds d) pontj6ban

kapott felhatalm azAs alapjtn a k6vetkezoket rendeli el:

l.$

Hatrilyrit veszti Budapest F<ivri.ros XVI. keruleti Onkorm inyzatnak a ktiz6ss6gi egyiitt6l6s

szabriiyair6l, valamint ezek elmulasztasnak jogkcivetkezmdnyeir<il sz6l6 15/2013. (III. 8.)

dnkormrinyzati rendelete (a tovAbbiakban: Rendelet) 4. $ (l) bekezdes6nek b) pontja'

2.S

A Rendelet 4. $ (l) bekezdds6nek c) pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s lep:

[Aki kazrcriiletek rendjdnek kardben: ]
,,c) kdztertileten macskdt, galambot etet,"

3.S

A Rendelet a kd velkezo 4lA. $-sal eg6sziil ki:

,,4/A. $ (1) Az az ingatlan tulajdonos, haszn6l6, kezel6, aki nem gondoskodik:

a) az ingatlan el6tti jrigdaszakasz (arda hid,nyriban egy m6ter sz6les teriilets6v),

illet<iGg ha ajarda mellett z<jlds6v is van, az rittestig terjed6 teljes teriilet. vagy

b) a jrirdaszakasz melletti nyilt rirok es ennek miitdrgyai, vagy

"i i6rbt"lk"n a kiildn tulajdonban a116 egyes 6piiletek gyalogos megk6ze^litds6re

es tci6grirasara szolg6l6 teriiGt tis4ri,ntartrisar6l, a csapaddkviz zavartalan.lefolyiis6t

akad6lyoz6 anyagok?s m6s hullad6kok eltdvolitdsrlr6l, gyommentesitdsdr6l, 
. _ _

d) az ingatlanr6l az ingatlan el6tti j6rdaszakasz, valamint az fttest ftil6 npl6 agak

elt6volit6srir6l,
e) az ingatlan el6tti jrirdaszakasz h6- 6s sikosstig mentesit6s6r<il'

szttzbtv eiezer forintig terj ed6 kozigazgatasi birsriggal srijthat6'

(2)Az(1)bekezd6sbenmeghatiirozottcselekm6nyekmiattakdzteriilet.feltigyeltia
i(et. alkalmaz6s6val dtveneier forintig terjed6 helyszini birs6got szabhat ki."

4.S

ARendeletT'$(1)bekezddsdnekb)pontjahely6beak6vetkez6rendelkez6sl6p:
[Aki a zoldteriletek ds zdtdfeti)letek haszndlatdval knpcsolatban:J

,,b) kdaertileten lev6 frit, cserj6t megcsonkit, gallyaz,"



s.s

[Aki a zdldteriiletek ds zbldfeltletek haszndlatdval kapcsolatban: ]

A Rendelet 7.8 (t ) bekezd6se a kcivetkezti c) ds d) pontokkal eg6sztl ki:
..c) valamint k6ztertileten l6v6 frit engeddty n6lktil kivdg.
d) illetve 26ldteriileten l6vo gyepfeliitetben kiirt tesz,"

A Rendelet 9.$ (l) bekezd6se hely6be a k<ivetkez6 rendelkez6s l6p:

.,( I ) Aki magdntulajdonban iiLll6 ingatlan kertj6ben - a hat6siig iiltal enged6lyezett vagy

egyszerii bejelentdshez kdtdtt 6pitdsi. bontesi, felfjitrisi munkrilatok megkezd6s6nek

bejelent6s6t<il vagy az enged6ly kdzhezv6tel6tol a munkillatok befejezesdig eltelt id6szak

kivdtel6vel - 3 mr mennyis6get meghalad6 dpitdsi tdrmel6ket, 6pit6anyagot, hullad6kot,

gumiabroncsot. g6pjdrmiironcsot halmoz fel. trirol. szttzotvenezer forintig terjed<i

krizigazgatiisi birsriggal stjthat6."

7.S

A Rendelet 10.$ (1) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

.,(l) Aki a k<izvetlen szomsz6dok 213-6nak elozetes ir6sbeli hozzilintl|sa n6lkiil - a nem

rendszeres, nyilt tiizon val6 6tetk6szit6s, valamint a zfut tizeloberendez6s haszniilatdnak

kivdtel6vel - ttizet rak, ftist<il, szrlzcitvenezer forintig terjed6 kozigazgatisi birs6ggal stjthat6."

8.$

Hatdlyiit veszti a Rendelet I l. $-a

6.$

e.$

( I ) E rendetet a kihirdet6s6t ktivet6 napon l6p hatdlyba.

(2) Budapest Foviiros XVI. kertiteti onkorminyzatnak az Onkormrinyzat tulajdonilban l6vo

k<iaerlletek haszniilatrir6l 6s rendj6r6l sz6l6 3l/2013. (X.21.) <inkormiiLnyzati rendeletdnek

12. $-a a k6vetkez6 (3) bekezddssel egdszlil ki:

,.(3) Titos krizteriileten szeszes italt fogyasaani' kivdve

a) a krjzteriilet-haszn itlati hozzitlitlitssal rendelkez6 vend6gkit6 egysegek iiltal haszn6lt

k<iztertileten nyitvatartasi id6ben,

b) olyan alkalmi rendezvdnYen,
ba) ametyen szeszes ital drusitdsa a hat6sbg iital engedflyezelt,

bb) ametyen szeszes italt nem 6rusitanak 6s az esemdny megrendez6sdhez a k6zteriilet

tulaj donosa tulaj donosi hozzij 6ruliist adott. "

Kov{cs P6ter
polgdrmester

Ancsin Liszl6
jegtzd



Alta16nos indokol:ls

2013. janu6r I -jdvel a Magyarorsz6g helyi onkormrinyzarairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
torvdny sz6mos rendelkezdse m6dosult. A rendelkezdsek lehet6sdget biaositanak a
Kdpvisel6-testiiletnek arra, hogy rendeletben szab|lyozzil< a k6zcissdgi egytittdlds alapveto

szabrilyait, valamint ezek elmulasztiisiinak jogkdvetkezm6nyeit. Az elmrilt dvekben

bekcivetkezett jogszabrilyi v6ltozrisok, toviibbS a rendelet alkalmaz6srib6l ered6 gyakorlati

tapasztalatok alapjrin a rendelet n6hriny pontjrinak m6dosit6sa, illetve hatrilyon kiviil helyez6se

vAlt id6szeriivd.

R6szletes indokol6s

l-3. $-hoz:

4-5. $-hoz:

6. $-hoz:

7. $-hoz

8. $-hoz

9. $-hoz

A kdzteri.iletek rendj6re vonatko z6ar. tartalmz szabiiyoz{st.

A zdldtertiletek, zdldfeliiletek ha sztilatdra vona&oz6an szab lyoz, illetve tilt
egyes nem kiv6natos cselekm6nyeket

Mag6ningatlanon t<irt6nd hulladdk, 6pit6si anyag, 6pit6si tormel6k t6rol6s6ra

vonatkoz6an tartalmaz tiltast 6s szankci6t.

A tiiagyrijt6ssal kapcsolatosan tartalmaz tiltlist 6s szankci6t.

A rendelet 1 1 .$-6t helyezi hadlyon kiviil.

Ztr 6 r endelkezdseket tartalmaz.



Budapest F6v6ros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat

... 12017. (... ) tinkormrlnyzati
rendelet6vel m6dositott

1512013. (III. 8.) tinkorm6nyzati
rendelete

Budapest F6viiros XVI. kertileti
Onkormrtryzat KdpviselS-testiilete a

Magyarorszig helyi dnkormanyzatair6l sz616

2011. 6vi CLXXXX. ttirvdny 143. $ (4)

bekezdds d) pontjriban kapott felhatalmazils

atapjan. az Alapt6rv6ny 32. cikk (l)
bekezdds a) pontj6ban, valamint a

Magyarorszitg helyi dnkorm6nyzatai16l sz6l6

201 1 . dvi CLXXXIX. tdrv6nY 8. $ (2)

bekezdds6ben meghatiirozott feladatkdr6ben
eljiirva a k<lvetkez6ket rendeli el.

l. AltaLinos rendelkez6sek

I s

E rendelet hat6lya kiterjed minden

termdszetes ds jogi szemdlyre' valamint jogi

szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezette '
aki Budapest Fovriros XVI. keriilet

kdzigazgatiisi teriiletdn az e rendeletbe

iitkciz6 cselekmdnyek valamelyikdt kdveti el

2. R6szletes rendelkez6sek

(l) Aki az

6sszefiiggdsben

2.S

al Iattaftas szabrilyaival

c) a nagyiillat, a kcizepes testii ellat 6s

kisrillat tartiisiira vonatkoz6an a

vdd<it6vols6gokat nem tartja be.

d) a triigyatiirot6 l6tesitdsdre vonatkoz6

minimiilis vddotiivotsiigot nem tartja

be,

Budapest F6v5ros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat

1512013. (IlI. 8.) tinkorm6nyzati
rendelete

a ktiztiss6gi egyiitt6l6s alapvet6
szabilyairril, valamint
ezek elmulasztisdnak
j o gkiivetkezm6nyei16l

Budapest F<ivriros XVI. kertileti
dnkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a

Magyarorszig helyi tinkormanyzatai16l sz616

2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 143. $ (4)

bekezd6s d) pontjdban kapott felhatalmazls
alapjdn, az Alaptcirv6ny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontjaban, valamint a

Magyarorsz6g helyi tinkormanyzatairol sz6lo

201l. dvi CLXXXIX. tcirv6nY 8. $ (2)

bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkcir6ben

eljdrva a kdvetkez<iket rendeli el.

l. Alta16nos rendelkez6sek

1.$

E rendelet hat6lya kiterjed minden

termdszetes 6s jogi szemdlyre, valamint jogi

szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezetre,

aki Budapest F6viiros XVI. kertilet

k<izigazgat6si tertilet6n az e rendeletbe

iitkdz6 cselekm6nyek valamelyik6t ktiveti el.

2. ll6szletes rendelkez6sck

(l) Aki az 6llattartis
tisszefiiggdsben:

szabrilyaival

a) a nagyriltat, a kcizepes testri iillat ds

kisrillat tart6s6ra vonatkoz6an a

v6drit6votsiigokat nem tartja be'

b) a trAgyat6rol6 ldtesit6sdre vonatkoz6

minimdlis vddot6volsiigot nem tartja

be.

2.$

a kiiziiss6gi egyiitt6l6s alapvet6
szabrilyair6l, valamint
ezek elmulaszt6sdnak
jogktivetkezm6nyeirdl



c) hatalyAt vesrette
szizdtvenezer forintig
ko zigazgatdsi b irsiig gal suj that6.

terjedo

(2) Az (l) bekezddsben meghat6rozott
cselekmdny miatt a kdaeriilet-feltigyelo a

kcizigazgat6si hat6srigi elj6r6s ds

szolgdltatiis iiltaliinos szab6lyair6l sz6l6

2004. dvi CXL. t<lrv6ny (a tov6bbiakban:
Ket.) alkalmazds6val <itvenezer forintig
terjed6 helyszini birsdgot szabhat ki.

3.S

(l) A j6tsz6terek, a sporttertiletek 6s a

kutyafuttat6k haszndlati rendj6vel
6sszefuggdsben, aki:

f) bekeritett 6s bekeritetlen
j6tsz6tereken, sportteriileteken
szeszes italt 6s m6s b6dit6 szert

fogyaszt,
g) bekeritett 6s beker(tetlen

sporttertileteken 6s azok 50 m6teres

krirzet6n beliil, kdztertileten
dohanyzik,

h) jritsz6t6ne 6s sporttertiletre 6llatot
beenged 6s bevisz,

i) a kdrtlkeritett 6s z6rhat6 kapuval
ell6tott j6tsz6terekre ds

sporttertileteke nyri.ri id<isz6mitiis

idej6n reggel 8 ds este 21 6ta kdzdtt,
tdli id6szrimitris idej6n reggel 8 6s

este 18 6ra kdzdtti id6n
(tov6bbiakban: nyitvatartrisi id6) tul
bemegy, 6,s az otl l6vo j6tsz6tdri

berendezdseket hasm6lia,
j) a nyitvatartrisi id6n tul a k6riil nem

keritett j iitsz6tereken a jdtsz6szereket

haszniilja,
f) a kdriilkeritett kutyafuttat6kat

h6tkdmap reggel 6 6ra el6tt 6s este

21 6ra ut6n, valamint hdtvdgdn 6s

iinnepnapon reggel 8 6ra el6tt 6s este

21 6ra utrin hasmiilja,
szitzolvenezer forintig terjed6

kozigazgat si birsiiggal srijthat6.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatArozott

cselekm6ny miatt a kdzteriilerfeliigyelo a

Ket. alkalmaz6s6val <itvenezer iorintig
do he SZI n bi ot szabhat kie

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott
cselekm6ny miatt a kdztertilet-feltigye16 a

kcizigazgatrisi hat6srlgi eljrirris 6s

szolgriltatiis iiltal6nos szabiilyair6l sz616

2004. 6vi CXL. t<irvdny (a tov6bbiakban:
Ket.) alkalmaz:is6val dtvenezer forintig
terjed<i helyszini birsrigot szabhat ki.

3.$

a) bekeritett 6s bekeritetlen
j iitsz6tereken, sporttertileteken
szeszes italt 6s mris b6dit6 szert

fogyaszt,
b) bekeritett ds bekeritetlen

sportteriileteken 6s azok 50 m6teres

kdrzetdn beliil. kcizteriileten
dohanyzik.

c) j ritsz6t6rre 6s sporttertiletre dllatot
beenged ds bevisz,

d) a koriilkeritett 6s z6rhat6 kapuval
ellitott j6tsz6tereke 6s

sporttertileteke nyriri id6szrimitrls
idejdn reggel 8 6s este 21 ora kozdll,
tdli id6szamitas idejdn reggel 8 6s

este 18 6ra kdzdtti id6n
(tov6bbiakban: nyitvataftasi id6) ttl
bemegy, 6s az ott l6v<i j6tsz6t6ri

berendez6seket hasznilja,
e) a nyitvatart6si id6n tril a k<iriil nem

keritett jAtsz6tereken a jritsz6szereket

haszniilja,
1) a kdriilkeritett kutyafuttat6kat

h6tk6znap reggel 6 6ra el6tt 6s este

21 6ra ul n, valamint hdtv6g6n 6s

tinnepnapon reggel 8 6ra el6tt ds este

21 6ra ut6n hasznilja,
szdzotvenezer forintig terjed6

kbzigazgattsi birs6g gal suj that6.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatiitozott

cselekm6ny miatt a kciztertilerfeltigyel6 a

Ket. alkalmaz6s6val <itvenezer forintig
edo hel szini birsd ot szabhat ki

c) hatrily6t vesztette
szAzotvenezer forintig terjed6
kdzigazgatlsi birsriggal sfj that6 .

(1) A jritsz6terek, a sportteriiletek 6s a

kutyafuttat6k hasmrilati rendj6vel
<isszeflig g6sben, aki :



4.S

(1) Aki a kctaeriiletek rendj6nek kcir6ben:

a) hatiilyon kiviil helyezve

b) hatdlydt veszti,
c) kiizteriileten macskdt, galambot

etet,
szazolvenezer forintig terjed6
k6zigazgatrisi birsriggal srijthat6.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatarozott
cselekm6ny miatt a kdztertilet-feltigyelo a

Ket. alkalmaz6sdval dtvenezer forintig
terjed6 helyszini birs6got szabhat ki.

,l/A. S

(1) Az az ingatlan tulajdonos, haszn{16'

kezel6, aki nem gondoskodik:
a) az ingatlan el6tti jirdaszakasz (i6rda

hiinyriban eg-Y m6ter sz6les

teriilets6v), illet6leg ha a jrirda mellett
ziildsriv is vatl.'' az rittestig terjed6
tcljes teriilet, vary

b) a jirdaszakasz melletti nyilt rlrok 6s

ennek miitArgYai, vagY

c) ttimbtelken a kiiliin tulajdonban :ill6
egyes 6Ptletek gYalogos

megktizelit6s6re 6s kti rii lj 6 ri s rl ra
szolgrili teriilet tiszt6ntart6sirril' a

csapad6kviz zavartalan lefolytistit
akad:ityoz6 anYagok 6s m6s

hullad6kok elt6volitds6r6l'
gyommentesit6s616l'

d) az ingatlanrrll az ingatlan el6tti
jfrdaszakasz, valamint az fttest liil6
nyriki 6gak elt6volitris:irril'

e) az ingatlan el6tti jdrdaszakasz hri- 6s

sikoss:ig mentesit6s616l,
szitzdtvenezer forintig terjed6
kdzigazgatisi birsrlggal stjthat6.

4.$

( I ) Aki a kdaertiletek rendj6nek k6r6ben

a) hatrilyon kivtil helyezve

b) kdztertileten szeszes italt fogyasz.
kiv6ve a kciaeriilet-haszn6lati
hozzijiiruklssal rendelkez6
vend6gkit6 egysdgeket, nyitvatartiisi
idoben. valamint az engeddtlYel

rendelkez6 alkalmi rendezv6nyeket,
c) kdaeriileten - az ene kijetdlt helyek

kiv6tel6vel (1. ftiggel6k) - macskiit.
galambot etet,

szazolvenezer forintig terjed6

krizigazgat6si birsiggal srijthat6.

(2) Az (l) bekezddsben meghatri.rozott

cselekmdny miatt a kdztertilet-feliigyel<i a

Ket. alkalmazris6val 6tvenezer forintig
terjedo helyszini birsrigot szabhat ki.



s.s

( I ) Aki az Onkormrinyzat jelkdpeinek
nev6nek haszn6lataval kapcsolatban:

cs

c) az Onkorm6nyzzt cimer6t, zitszlqdt.
lobog6j6t engeddly nelktil. vagy az

engeddlyt6l elt6r6en el66llitja,
hasznillja, vagy forgalomba hozza,

d) az Onkormritryzatra utal6
elnevez6seket enged6ly n6lkiil. vagy
az enged6ly<il eltdr6en hasznrilja.

szazdtvenezer forintig terjed6
k<izigazgatrisi birsriggal srijthat6.

(2) Az (1) bekezddsben meghatarozott
cselekmdny miatt a k<iztertilet-feliigyelo a
Ket. alkalmaz6s6val dtvenezer forintig
terjed6 helyszini birs6got szabhat ki.

6.$

(1) Aki a zaiv6delem helyi szabiilyozrlsrival
tisszefiiggdsben:

d) a kertdpitdssel 6s fenntartassal

kapcsolatos vesz6lyes m6rt6kii zajt

kelto tev6kenys6get
aa) h6tkciznapokon 7 6ra elott

vagylS6rautdn,
ab) szombaton 9 6ra el6tt vagY 18

6ra ut6n.
ac) vasdmap 6s munkasztineti

napon 9 6ra el6tt vagY 14 6ra
ulin v6gzi;

e) a kert6pitdssel 6s fenntartrissal

kapcsolatos vesz6lyes m6rtdkti zajt

kelt6 tev6kenyseget lak6telePek

k<izt eriiletein, szombaton 9 6ra e[6tt

vagy 14 6ra lutin v6gzi;

0 trizijAtdkot este 22 ora utan tart, 6s a

trizijat6k idotartama a 30 Percet
meghaladja;

d) szersz6m, szersz mglp haszndlatrival

tart6san, a szomsz6dokat zavar6

m6rtdkri zajt kelt6 tevdkenysdget
da) h6tktiznaPokon 7 6ra el6tt

I 8 6ra ut6n,

s.s

(l) Aki az Onkorm6nyzat jelk6peinek 6s

nev6nek hasmdlatiival kapcsolatban:

a) az Onkormrinyzat cimer6t, zAszlajitt,
lobog6j6t enged6ly ndlkiil, vagy az

engeddlyt6l elt6r6en eltiiltitja,
hasznilja, vagy forgalomba hozza,

b) az OnkormiiLnyzatra utal6
elnevezdseket enged6ly n6lkiit. vagy
az engeddly,t6l eltdr6en hasmrilja,

szilzotvenezer forintig terjed6
kozigazgatisi b irsrig gal srij that6.

(2) Az (1) bekezddsben meghat6rozott
cselekmdny miatt a kdzteriilet-feliigye[6 a

Ket. alkalmazisrival dtvenezer forintig
te{edo helyszini birs6got szabhat ki.

6.S

(l) Aki a zajvddelem helyi szabrilyozdsrival

6sszefiiggdsben:

a) a kert6pit6ssel 6s fenntartiissal
kapcsolatos vesz6lyes mdrt6kti zajt
kelt6 tev6kenyseget

aa) hdtkdznapokon 7 6ra eltitt
vagy 18 6ra utd.n.

ab) szombaton 9 6ra el<itt vagY l8
6ra utdn.

ac) vasriLrnap 6s munkasziineti
napon 9 6ra el6tt vagY 14 6ra

utifur vegzi;

b) a kert6pitdssel es fenntartessal

kapcsolatos veszdlyes mdrt6kti zajt
kelt6 tev6kenysdget lak6telePek

kdaer[letein. szombaton 9 6ra el6tt
vagy 14 6ra utrfur v6gzi;

c) tiizijdtdkot esle 22 ora utan tart, 6s a

tiizijatdk id6tartama a 30 Percet
meghaladja;

d) szersz6m, szersz6mg6p hasznrilatiival
tart6san. a szomsz6dokat zavar6

mdrt6kri zajt kelt<i tevdkenys6get
da) h6tk<iznaPokon 7 6ra el6tt

va I 8 6ra utiin.



(2) Az (1) bekezddsben meghatarozott
cselekmeny miatt a kdztertilet-feltigyel6 a

Ket. alkalmaz6siival dtvenezer forintig
terjed6 helyszini birs6got szabhat ki.

(1) Aki a z<ildteriiletek 6s zcildfeliiletek
haszndlatiival kapcsolatban:

a) kdzteriileti zdldtertileten 6s

koaertleti zdldfeliileten l6v<i

gyepfeltletre g6pkocsival. vagy m6s

jrirmrivel behajt. azon parkol, kiv6ve
a ki6pitett parkol6helYeket.

b) ktizteriileten l6v6 t6t,, cserj6t
megcsonkit, g llyaz,

c) valamint kdzteriileten l6v6 flit
enged6ly n6lkiil kivrig'

d) illetve ztildteriileten
gyepfeliiletben kdrt tesz,

szdzdtvenezer forintig
kcizigazgatrisi birsiiggal sujthat6.

l6r'ii

cdo hel ni bir ot szabhat ki

7.S

terj edo

(2) Az (l) bekezdesben meghatarozott

cselekm6ny miatt a kdzteriilet-feliigyel<i a

Ket. alkalmaziisiival dtvenezer forintig
terjedo helyszini birsiigot szabhat ki.

8.S

(1) Aki nyilt ttizcin vagy hri.aaftlLsi

tiizeloberendez6sben hdztartrisi szemetet'

gumit, mrianyagot, igy ktil6ndsen kribelt

6g"t sziaovenezer forintig terjed6

kozi gazgattsi b i rsri g gal suj that6.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatiirozott

cselekmdny miatt a kdzteriilet-fettigyelo a

Ket. alkalmaz6siival dtvenezer forintig

(2) Az (1) bekezddsben meghatrirozott
cselekmdny miatt a kdzteriilet-feliigyel<i a

Ket. alkalmazrisiival dtvenezer forintig
terjedo helyszini birs6got szabhat ki.

7.$

(1) Aki a z<ildteriiletek 6s z<jldfeliiletek

haszniilatdval kapcsolatban :

a) k6ztertileti z6ldtertileten ds

kdzteriileti zdldfeliileten l6v6
gyepfeltiletre g6pkocsival, vagy m6s

j6rmrivel behajt. azon parkol, kivdve a

ki6pitett parkol6helyeket.
b) kdzeriileten frit, cserj6t engeddly

ndlkiil kivrig, megcsonkit, gallyaz.
valamint zdldfeltileten ldv6
gyepfeltiletben kfut tesz.

szAzolvenezer forintig terjedo

kdzigazgatiisi birsriggal stjthat6.

8.S

(2) Az (1) bekezd6sben meghatiirozott

cselekm6ny miatt a kciztertilet-feltigyel6 a

Ket. alkalmazis6val dtvenezer forintig
terjedo helyszini birsrigot szabhat ki.

(l) Aki nyilt ttizdn vagy hhztartisi
tiizeloberendezdsben h6ztart6si szemetet,

gumit, mrianyagot, igy kiildndsen kribelt

6get szitzolvenezer forintig terjed6

kozi gazgatdsi bi rs6 ggal srij that6.

db) szombaton 9 6ra el6tt vagy 18

6ra utiin.
dc) vasrimap 6s munkasztineti
napon 9 6ra el6tt vagy 14 6ra ut6n
v6,gez,

szjrzolvenezer forintig terjedo
kozi gazgatdsi b irsai ggal stj that6.

db) szombaton 9 6ra el6tt vagy l8
6ra utiin,

dc) vas6map 6s munkasztineti
napon 9 6ra el6tt vagy 14 6ra utdn
vdgez,

szAziitvenezer forintig terjed<i

kOzigazgatrisi birs6ggal srijthat6.

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott

cselekmdny miatt a k<iaeriilet-feliigye16 a

Ket. alkatmazrisilval titvenezer forintig
terjed6 helyszini birsiigot szabhat ki.



e.s

(1) Aki magintulaidonban rill6 ingatlan
kertj6ben-ahatrisrig{ltal
enged6lyezett vagy egyszerii
bejelent6shez ktitiitt 6pit6si, bontdsi'
fehijitisi munkdlatok megkezd6s6nek
bejelent6s6t6l vagy az enged6ly
k6zhezvdtel6t6l a munkrilatok
befejez6s6ig eltelt id6szak kiv6tel6vel -
3 m3 mennyis6get meghalad6 6pit6si
tiirmel6ket, 6pit6anyagot, hullad6kot'
gumiabroncsot, g6pj:lrmiironcsot
halmoz fel, trirol, szizdtvenezer
forintig terjedd ktizigazgatrisi birsfggal
sfjthat6.

(2) Az (1) bekezddsben meghatarozott
cselekm6ny miatt a kdaertilet-feltigyelo a

Ket. alkalmaz6s6val dtvenezer forintig
terjed6 helyszini birs6got szabhat ki.

10. $

(1) Aki a ktizvetlen szomsz6dok 2/3'6nak
el6zetes irdsbeli hozzr{j6rul6sa n6lkiil -
a nem rendszeres' nyilt tiiziin val6
6telk6szit6s, valamint a zfrt
tiizel6berendez6s hasznrilatdnak
kiv6tel6vel - ttzet rak, ftstiil'
szizdtvenezer forintig terjed6
kiizigazgat6si birs6ggal srijthat6.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatiirozott

cselekmdny miatt a koztertilet-feliigyelo a

Ket. alkalmaz6s6val dtvenezer forintig
terjed6 helyszini birs6got szabhat ki.

1l.s

e.s

(l) Aki magantulajdonban 6116 ingatlan
kertj6ben - a hat6siig iiltal enged6lyezett
6pitdsi, feltj it6si munkiilatok idotartamat
kiv6ve - 3 m3 mennyisdget meghalad6
6pit6si t<irmel6ket, 6pit6anyagot,
hulladdkot, g6pj6rmiironcsot halmoz fel,
t6rol, szazdtvenezer forintig terjedo
kdzigazgatlsi birs6ggal srij that6 .

(2) Az (1) bekezddsben meghatrirozott
cselekmdny miatt a kdztertilet-leltigyel<i a

Ket. alkalmaz6siival otvenezer lorintig
terjedS helyszini birs6got szabhat ki.

10. $

(1) Aki a kcizvetlen szomsz6dok 213-6nak

elozetes iriisbeli hozzilimilsa n6lkiil - a

nem rendszeres, nyilt tr.izdn val6
dtelkdszit6s kiv6tel6vel - tiizet rak, fiistdl,
szinotvenezer forintig terjed<i

kozi gazgatisi birsd g gal suj that6.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatiirozott

cselekm6ny miatt a kdzteriilet-feltigyel6 a

Ket. alkalmaz6s6val <itvenezer forintig
terjed<i helyszini birs6got szabhat ki.

11.S

(1) Aki magrintulajdonban rill6 ingatlanon a

k<izvetlen szomszddok 213-6r,ak el6zetes

irisbeli hozzitjitruliisa ndlkiil 24 otiLt6l

reggel 6 oriLig szorakozdssal kapcsolatos,

a szomsz6dokat zaYaro zdt kelt,

szazdtvetezer forintig terjed6

kd zigazgattsi birsrig gal srij that6.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatiirozoft

cselekm6ny miatt a kdzteriilet-ftlUgyClq q

Hatrily{t veszti.



3. Eljdrf si szabrllyok

12.$

(1) Az eljdrris lefolytat6srira a kozigazgatdsi
hat6s6gi eljrir6s ds szolg6ltat6s iiltalinos
szabilyairSl sz6l6 2004. 6vi CXL.
tdrv6ny rendelkez6seit - az al6bbi
elt6r6sekkel - kell megfelel6en
alkalmazni:

a) kozigazgatisi birsrig helyett
figyelmeztet6s alkalmazhat6,
ha a cselekm6ny az elkdvet6s
kdriilm6nyeire tekintettel
csek6ly srilyii 6s a

figyelmeztet6st6l is kell<i
visszatart6 hat6s viirhat6 ;

b) fiatalkoruval szemben
kdzigazgatlsi birs6got vagY

helyszini birs6got csak abban
az esetben lehet kiszabni, ha

<tn6ll6 jdvedelemmel
rendelkezik, vagy amennyiben
az oniil6 jtivedelemmel nem

rendelkezo fiatalkoru annak

megfizet6s6t v6llalja;
c) ha a fiatalkoruval szemben a

b) pontban foglaltaka
tekintettel kozigazgatbsi
birsiigot kiszabni nem lehet,

vele szemben figYelmeztetdst
kell alkalmazni;

d) ha a fiatalkoruval szemben

el6rel6that6lag klzigazgatdsi
birsrig kiszab6s6ra kertil sor, a

fiatalkoru meghallgat6s6t6l
nem lehet eltekinteni;

e) a fiatalkoru meghallgat6s6r6l
tdrv6nyes kdPvisel6j6t
6rtesiteni kell;

f1 a fiatalkortt tdrv6nyes
kdpvisel6je jelenl6t6ben kell
meghallgatni.

(2) Az e rendeletben meghatArozott

kozigazgatdsi birsiig kiszabdsrival

kapcsolatos eljrirrisban 6truh6zott

hatiisktirben a jegYzo jdr el.

Ket. alkalmazris6val <itvenezer forintig
terjed6 helyszini birs6got szabhat ki.

3. Elj6r6si szabdlyok

12.$

(l) Az eljrlnis lefolyat6s6ra a kozigazgat|si
hat6s6gi eljards 6s szolgiiltat6s 6ltaliinos
szabiilyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
t<irvdny rendelkezdseit - az al6bbi
eltdr6sekkel - kell megfelel6en
alkalmazni:

a) kozigazgati$i birs6g helYett
figyelmeztetds alkalmazhat6,
ha a cselekm6ny az elk6vetds
kdrtilm6nyeire tekintettel
csekdly stlyi 6s a

figyelmeztet6stSl is kell6
visszatart6 hat6s varhat6;

b) fiatalkoruval szemben
kozigazgatdsi birsiigot vagY

helyszini birsiigot csak abban

az esetben lehet kiszabni. ha

t n6ll6 j<ivedelemmel

rendelkezik, vagy amennYiben
az oniili j6vedelemmel nem
rendelkezo fiatalkorri annak

megfizetds6t vdllalja;
c) ha a fiatalkoruval szemben a

b) pontban foglaltakra
tekintettel klzigazgatbsi
birsdgot kiszabni nem lehet,

vele szemben figYelmeztet6st
kelI alkalmazni;

d) ha a fiatalkorrival szemben

el6reliithat6lag kozigazgatisi
birs6g kiszab6siira kertil sor, a

fiatalkoru meghallgat6s6t6l
nem lehet eltekinleni;

e) a fiatalkoru meghallgatils6r6l
tSrvdnyes k6Pvisel6jdt
6rtesiteni kell;

fl a fiatalkorut t<irv6nYes

k6pvisel6je jelenldt6ben kell
meghallgatni.

meghat6rozott
kiszabiis6val

ritruh6zott

(2) Az e rendeletben
kozigazgat si birs6g
kapcsolatos eljrirdsban
hat6skdrben a legyzo jin el.



4. Zir6 rendelkez6sek

13.S

(1) Ez a rendelet 2013. miircius 8. napjdn l6p
halitlyba.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg
hatiilyiit vesai Budapest F<iviiros XVI.
keriileti Onkorm6nyzatnak az egyes

tiltott. kdzdss6gellenes magatartiisokr6l
szolo 2012012. (V. 31.) cinkormrinyzati
rendelete.

Ancsin LdszltS

.ieg'tzd

Kov:ics P6ter
polgitrmesler

4. Z:irri rendelkez6sek

13.S

(1) Ez a rendelet 2013. mdrcius 8. napjrin ldp

hatrilyba.

(2) E rendelet hatrilybal6pdsdvel egyidejiileg
hatiily6t veszti Budapest Fovriros XVI.
kertileti Onkormiinyzatnak az egyes

tiltott, kiiz6ss6gellenes magatart6sok6l
szolo 2012012. (V. 31.) tinkorm6nyzati
rendelete.

Ancsin LdszkS

iegzd
Kovrics P6ter
polgdrmester


