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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi - '',/.

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi -

Haté$ ozati j av as|at a bizottsäg, széLmár a:

A Vĺĺrosgazdálkodrísi és Pénzügyi BizattságĺHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testÍiletnek az e|(jteri esztés mestiársyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A BelĹigyminisztérium Módszeľtani Útmutatót źt||itott össze a helyi önkoľmányzatok
közteľĹilet-hasznáiatta| kapcsolatos rendeletei megalkotásához, felülvizsgá|atáthoz.

I. Áttatános kéľdések

A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. tiirvény (ow.) 16. $ (l) bekezdése szerint:

,,A képviselő-testĹilet a törvény által nem szabźůyozott helyi társadalmi viszonyok ľendezése,
továbbá töľvény fe|bata|mazása a|apjőn' annak végľehajtĺásáľa ö,nkoľmőnyzati rendelętet
alkot."

Az Alkotmány a 2010. évi CXIII. töľvénnyel beik1atott 7/A. $ (2) bekezdésében a
jogszabályokat a következőkben sorolja fol: ,,Jogszabály a törvény, a koľmányľendelet, a
Magyaľ Nemzeti Bank elniikének rendelete, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteľi ľendelet,
a Péluiigyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete és az önkoľményzati
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ľendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkíviili állapot idején és a köztársasági
elnök szĹikségállapot idején kibocsátott rendelete.''

A helyi tinkoľmányzatok széles körben gyakoľolják he|yi jogalkotói hatĺásköľüket. A
jogszabályok által kiitelezően előíľtakon túl a helyi rendeletalkoüás talán legszélesebb teriiletét
a telepiilési közösségi élet foľmálását, a ktiztĺsség magatartási szabályinak a|akítását,
betartatősát szolgáló rendeletek képezik.

A telepiiléseken legváltozatosabbak azok a helyi életviszonyok, amelyek soránaz ott élők más
embertársaikkal vagy az egész közösséggel közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerülnek.
Az egymźshoz viszonyulás legalapvetőbb kérdéseit általános jelleggel a kor társadalmi
eľkölcsi normái, a kialakult helyi szokások rendezik. Napjaink üársadalmi változásai, gyors
technikai fejlődése miatt egyľe bonyolultabbá véůő táľsadalmi élet mellett azonban számta|an
olyan élethe|yzet adódik, amikor már nem trĺnik elégségesnek ezeknek az á|talrźtnos
noľmáknak a szabźůyozó eľeje, ezért szükséges a követendő szabályok egyéľtelmiĺ helyi
ľendezése. A felgyoľsult, egyre határozottabb egyéni érdekérvényesítést kívánó társadalmi
közegben egyre inkább megjelenhetnek azok a nem kívánatos negatív egyéni, de csopoľt
jellegű magataľtásfoľmák is, melyek visszaszorítása a köziisség és az egyének éľdekében
szĹikséges. Az ezt szolrgő|ó intézkedések _ és végrehajtĺásuk sziikség esetén közhatalommal
való kikényszerítése - kedvező irányba befolyásolhatják a közmoľál vźitozősźtt, és az egyéni
magataľtásfoľmáknak a közösség által elfogadott, helyi jogalkouĺsban is kifejezésľe juttatott
általános éľtékek szerinti alakulását. A szabályozandő életviszonyok talán leggyakrabban a
közösségnek azokhoz az életteľeihez kotődnek, amelyeket közteľiiletnek nevezünk. Az itt
zaj|ő társadalmi érintkezés - a motorizáció, az egészségfudatosság fejlődése, az elkiilöniilt
tulajdoni viszonyok és ahhoz ki'tődő jogok fokozott éľvényesítése, míg a kötelezettségek
.gyakoľi elmulasztása"továbbá a társadalom tagjainak egyre erőteljesebb differenciálódása, és
ennek folytán új élethelyzetek kialakulása következtében - újabb tarta|mat és formákat nyer.
Mindez igényli, hogy mind a központi, mind pedig a helyi jogalkotás folyamatosan érzéke|je
a táľsadalmi vá|tozásokat, és me-gtegye az ezekkel összehangolt szabályozćtsi, jogalkotási
intézkedésęket. Napjaink ilyen vźůtozásait érzéke|ő, értékelő, és eÍTe figyelemmel
jogalkotĺásban megjelenítő intézkedése a közterĺilet fogalom, és a közterĹilet rendeltetésének _
számta|an egyéb kéľdés melletti - t$raszabét|yozása.

Az orszőggyu|és 2010. november 8-án fogadta el a terĹiletfejlesztésľől és a teriiletrendezésről
szó|ő 1996. évi XXI. töľvény (Tftv.)'valamint azépitettköľnyezet a|akitásőrő| és védelméről
sző|ő |997. évi LXXWII. törvény (Etv.) módosításáĹ a2010. évi CXVI. töľvéný, mely 20l1.
január I. napjáxa| lépett hatályba.

A törvény az Etv. 2. $ 13. pontjában koľábban is megfoga|mazott közteriilet ťoga|mźi a
következők szerint módosította: ..

,'(E töľvény alkalmazősőtb an)

13. Közterület: közhasznźiatra szolgáló minden olyan źůlrami vagy önkoľmányzati
tulajdonban álló ťoldterület, amelyet az iĺgat|an-nyilvántartáls ekként taľt nyilván.''

Majd kiegészítette azÉw.54. $-át újabb (a)-(7) bekezdéssel, melyben rész|etező szabétlyait
adja a közterület rendeltetésének. Eszerint:

,,(4) A kiizterĹilet ľendeltetése



a.) a telkek térbęli kapcsolatának, megközelítésének,

b.) a kĺizuti gyalogos kĺjzlekedés (út, jáľda, stb.),

c.) akikapcsolódás, aszőrakozás, a spoľttevékenység,aszabaďiďő-eltöltés,

d.) a felvonulás, a gyülekezés, a kĺizösségi megnyilvánulás,

e.) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításiínak, múvészeti alkotások elhelyezésének,

f.) a kozmúvel elhelyezésének,

g.) zĺilđfelületek kialakításának

biztosítása.

(5) A köZteriiletet rendeltetésének megfelelően bĺárki használhatja. A köZteriilet rendeltetéséľe
é s használ at źn a j o gszabály további szab áIy okat állapíthat me g.

(6) onkormányzati ľendelet a település beltertileti kcjzterületének a (4) bekezdésben vagy
jogszabá|y meghatátozot1 rendeltetésétől eltérő engedély vagy megállapodás néllaili
haszslź;Jatźúszabźĺ|ysértéssényilváníthatja.

(7) Egyéb ingatlanoknak a kozhaszná|at céIjaru átadott területrészéte - az ęľľől szóló kĹĺlön
szerződésben foglaltak keľetei kĺjzött - a konerületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni."

A ttirvény tehát széleskönĺen határozza meg a közterĹilet rendeltetését, mely magába foglalja
az egyéru igényeket, szfüségleteket kielégítő tevékenységekhez közösségi tér biztosításźftő| a
teIeptilés taľsadalmiínak közĺis igényei kielégítését lehetővé tevő szolgáltató-ľendszerek
elhelyezéséig a kozteľület sokoldalú haszná|atának lehetőségét. E felsorolás képezi azt a
tartalmi köľt, melyen beltil maľadva tevékenységéveI az egyén, vagy közĺisség a kĺizterĹiletet
rendeltetésének megfelelően hasznétlja. Ettől eltérő más tevékenység á|ta|ában a tĺĺrsadalmi
normákkal ütközőnek ľendeltetésellenęsnek - minősül. Az önkormányzat a helyi
szabźiyozása során hatźrozhatja meg' hogy mely, egyébként ľęndeltetésellenęsnek minősülő
tevékenységet, magataľtás gyakor|ását engedi meg időlegesen a közteľiilet-hasznźt|ata során.
Továbbá, hogy milye n magatartást kívan szabá|ysértéssé nyilvanítva szankcionálni.

A településekęn az éIetviszonyok a helyi sajátosságolłloz igazodnak, melyek így helyi
speciális szabáIyozźlst igényelhetnek. Ezért a tĺirvény az (5) bekęzdésében felhatalmazást
adott a helyi viszonyokĺa vonatkozóan további szabźiyok jogszabá|yban _ önkormźnyzati
renđeletben _ tĺjrténő me gźilapításźr a.

A helyi <inkoľmanyzatok felelőssége tęhź.Í', hogy a felhatďmazással élve a helyi
körülményekhez ígazođva, a lakosság igényeit figyelembe véve rendezzék a közteľiilet
hasznáIathoz kötődő helyi életviszonyokat. Meghatríľozzźk, hogy a köZteľĹileteken mely
tevékenységek gyakoľlását engedik, illetve melyeket tiltanak. Továbbá milyen
rendeltetésellenes haszná|atot kívánnak visszaszorítani' szabálysértéssé minősítve
szankcionálni.

II. A szabályozás taľtalmĺ elemei

Szĺímos példa van aÍra' hogy adott táľgyköľben van ugyan központi jogszabá|y, de az nem
utal önkormźnyzati ręndęletre. Az Alkotmanybíróság 1711998. (V. 13.) AB hataľozatźlbarl
megállapítj a, onĺrlagźlban véve az, hogy a tiírsadalmi viszonyok meghatttrozott kĺjrét országos
érvényű jogszabá|y a szabźiyozási körébe vonta, nem akadźiya az önkoľmányzati
rendeletalkotásnak. Ha ugyanis helyi kĺiziigyről van sző, az ĺinkormányzati testĺilet



kcjzvetlenül az Alkotmarly 44lA. $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében _ külĺjn törvényi
fe|hatalmazás hianyában is _ jogosult az országos szintű szabźiyozással nem ellentétes, ahhoz
képest kíegészíto jellegti helyi j ogalkotásľa.

Koldulás

A köZtęrĹilet haszná|at szabéůyozźtsánál fontos szempont' hogy a lakosság a közterĹiletet a
k<izponti és helyi jogszabáIyokban meghatźtrozott rendeltetésének megfelelően vehesse
igénybe. Hasznéiatálban indokolatlanul ne legyen koflátozva, akadá|ýalanul végezhesse
tevékenységét. Az esetleges korlátozás sztikségképpen körérdeket szolgáljon. A haszná|ő saját
igényei kielégítése mellętt külĺjn<js tekintettel legyen egyebek mellett a kozegészségĹigyi,
koztisztaságí' másrészt ktizbiĺonsági, k<jzlekedésbiĺonsági előírásokľa' azokat betaľtva
segítse a kĺizösségi együttélés normális kereteinek megfartását.

Az elmúlt évtizędben jelentősen megnőtt azolaak a személyeknek a szárna, akik önhibájukon
kívĺili okokból, vagy sajźń dĺjntésfü a|apjźn, a köZteľĹileteken élik éleťriket. E jelenség
tĺlbbnyiľe a nagyobb vaľosokban jelentkezik. Kísérő jelensége a koldulás és az é|etvitelszeľű
utcai _ köZteriiletęn való _tartőzkodás.

Megjelent ugyanakkoľ az előbbihez hasonló, kiváltó motivációját tekintve azoĺbarl
lényegesen más közteriilet-használati tevékenység is. Ez a vagyonszerzési cé|zatĺal,
bűncselekmény jelleggel végzett taľsadalomęllęnes magatartás (..koldus maffiď'). Ennek
megnyilvánulási foľmái ugyancsak a koldulási tevékenység végett köZterĹileten tartózkodás.
Az érintett településeken az elobb említettek szerint kialakult helyzetek olyan helyi közüggyé
léphetnek elő, melyekkel kapcsolatos he|yi intézkedések célja egyrészt az utcára került
személyek noľmális taľsadalmi kĺiľĹilmények kijzé tĺjľténő visszaintegráIása, másľészt
egészségĹigyi és szociális biztonságának megteremtése lehet.

E k<izügy megoldásának szolgálnia kell továbbá a településen élő, tevékenykedő lakosság
noľmális életviteléhęz, egészségének védelméhez, kĺjzbiztonságához szfüséges köľĹilmények
megteremtését is.

Az egyes szabályséľtésekĺől szőIő 2|8l|999. (X[. 28.) Korm. rendelet szabźiyozza ugyan a
koldulást, azonban az adotť településen jellemzően fellépő koldulás indokolhatja a he|yi
sajátosságokľa figyelemmel a kĺizerület-hasznźiat körében töľténő ľendeleti szabá|yozást, a
közteriilet rendeltetésére vonatkoző magasabb jogszabá|yi ľendelkezésre tekintettel is e
magataľtás köZterületen történő tiltását.

Kiizterületen való életvitelszerű taľtózkodás

Az emIítettek szerint koldulással összefiiggően, illetve önállóan is jelentkezhet a közteriileten
való életvitę|szeru taľtózkodás. Itt is hangsúlyozzuk, és hivatkozunk azEtv. tĺj szabá|yafua,
hogy a közteľületet mindenki csak ľendeltetésének megfelelően használhatja. Az Etv. fentebb
hivatkozott 54. $ (4) bekezdése hatáľozza meg a rendeltetésszeľű hasznźiat eseteit.
Alláspontunk szerint ettől eltérően éľtékelhetó a kozteľületen való huzamosabb ideig tartó,
életvitelszenĺ taľtóZkodás. Továbbá ennek gyakran kísérőjelenségeként je|entkezĺek az
életfunkciókból adódó olyan tevékenységek _ mint például kĺiaerulet szenrlyezés, embeľi
szfüséglet kielégítés, stb. amelyek önmagukban is a rendeltetésellenes köztertilet
hasznáIatot valósítanak meg, ezért ennek a magataľtásnak a szabźiyozźsa, ti|tása szintén
indokolt.



2011. szeptember 25-én megtaľtott népszavazáson a résztvevők 887o-a támogatta, hogy
Józsefváľos Képviselő-testĺilete rendeletben tiltsa meg Józsefváľosban a kiizterůileten
ttiľténő életvitelszeríĺ lakhatást.

KĹiliiniisen hangsúlyozni kell, hogy amennyiben a kiizteľĺileten töľténő nem rendeltetésszerű,
életvitelszeriĺ tartózkodás szabályozétsára - szankcionálásra - sor kerĺil, ezze| pźrhlnamosan a
szociális ellátóľendszert alkalmassá kell tenni aľľa, hogy a segítségre szoruló személyek
szämáta a szociális alapszolgáltatások, és a szakosított ellátási foľmák valamelyike útján
történő segítségnyujtás lehetősége nyiwa á|ljon.

A Képviselő-testiilet mai ĺilésén tárgya|ja a Józsefváľosi Lakhatási, Életvĺtelĺ, Lelkĺ-
segítségnyújtási és Egzisztencia-teľemtési Ktiztisségi Pľogľam döntés.előkészítii anyagát.
Igy az igazságos, de emberséges' ugyanakkoľ kemény és kiivetkezetes hajléktalan el|átás
feltételľendszeľe adottá válĺk

III. Javaslat a kiizteľületek. ĺneatlanok ľendiéľől és kiiztisztasáeró| szóló 6212007.
(XI. 13.) iinkoľmánvzati rendelet 5.8 (1 1) bekezdésének módosításáľa

A Képviselő-testület az 55/2010. ()ilI.l7.) önkoľmányzati ľendeletéve| az alábbi előíľást
vezette be.

,,(1l) Tilos a lrôzterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok lrlizös használatú területeire
elhelyezett hulladékg,líijtőlret _ ide tartoznak utcąi szemétgłűjtő edényet szelelłív
hulladékgłűjtő szigetet tórsashózak hrlilźi - kiborítani, azokból |ammunáIis és egłéb
hul I adé lro t kive nnL,,

Budapest Főváľos Koľmányhivata|a töľvényességi észtevételben jelezte, hogy álláspontjuk
szeľint a hulladékgyujtők kiboľítása szabáiysértési tényállást az ewes szabályséľtésekről szóló
218/|999. (XII. 28.) Koľm. rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontjában szeľeplő szabályséľtési
tényállás magában foglalj a.

,,7. $ (l) Aki
a) a közteľtileten, a közfoľgalom céljait szo|gáiő épĺiletben, illetőleg közforgalmú kiizlekedési
eszközön szemetel, ezeket beszenrlyezi,

b) a feliigyelete alatt lévő állat źita| az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés
megszĹintetéséről nem gondoskodik'

öfuenezer forintig terjedő pénzbírsźęgal sújtható.''

2011. szeptember 25-én megtaľtott népszavazálson a ľésztvevők86o/o-atámogatta, hogy
hatályban maľadjon Józsefváľos Képviselő-testĺiletének kulrrĺzást tiltó ľendelete, így az
előíľás megtartását javaslom.

A jogfonások hieľaľchikus ľendjének biztosítrísa érdekében a Kormányhivatal javasolta a
hivatkozott ,,hulladékgyűjtők kiboľítása,, szabźůyséľtési tényállás módosítását pontosítását.
Javaslom a 6fĺ2007. CXI.13.) önkoľmányzati rendelet 5.s (l1) bekezdésének módosítźséú az
alábbiak szeľint:



',(l1) Tilos a közterĹiletľe kihelyezett valamint az ingat|anok közös használatu terĺileteire
elhelyezett hulladékgyíĺjtőket ide tartoznak utcai szemétgyujtő edények, szelektív
hulladékgyujtő szigetek, társashának kukái _ rendeltetésétől eltérően használni, felhatalmazás
nélkiil elmozdítani, azokból kommunális és egyéb hulladékot kivenni.''

IV. Nem dohánvzó kiizterĺĺIetek kiieliilése

Az országgyűlés 20It. április f6-án elfogadta a nemdohányzók védelmérő| és a
dohánýeľmékek fogyasztźtsánat forga|mazálsának egyes szabźlyairól szóló 1999. évi XLfi.
ttirvény módosításáról szóló töľvényjavaslatot, a20|I. évi XLI. törvénnyel' me|y f}|Z.január
l.jén lép hatá|yba. A módosítás alapján:

,,2' s (I) A dohónyzás szómóra kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel - nem szabad dohónyozni

a) lözforgalmú intézméľlynek a nyilvónossóg szómára nyitva ólló helyiségeiben,

b) lúzösségi lńzle|re desi eszĺrözön,

c) munlĺahelyen,

d) lözte rületne k minő sülő

da) a glalogosforgalom szómára nyitva ólló aluljórókban és egłéb, zórt légteríÍ Mzforgalmú
lúzlelredő összelôtő terekben, valamint lńzterületi jótszóteľelren, tovóbbó a jótszóterek kalső
hatórvonalától számított 5 méteres tavolsógon belül,,,

,, 2, s Q) Az (5) bekezdésbenfoglalt eltéréssel nem jelólhető ki dohányzóhely

a) lrôzforgalmú intézmérlyek zórt légterű helyiségeiben,

b) munkahelyek zdrt légterű helyiségeiben,

c) helyi lúzforgalomban lôzlekedő kózósségi lrĺ)zlekedési eszlrłjzön, helyiérdekű vasúton,
menetrend alapjón beffi)ldi helylrôzi ki;zforgalomban közlelredő autóbuszon, valamint
menetrend szerint ldzle lredő s zemé lyszáll ító vonaton.,,

,,2. s @ A (2) belrezdés a) és b) pontjóban ÍOď;uaknn túlmenően łryíIt tégtérben sem
j elölhető ki dohónyzóhely

a) kö z o kt at as i inté zmé ľryb e n,

b) g,lermekj ólé t i, głerme kvé delmi inté zméľlyb en,,'

,,2. s Q) A dohányzósi korlótozóssal érintett, valamint a dohónyzósra kijelölt helyeket,
helyiségelĺet, valąmint lĺözterületelret felirat vagl mós eglértelmű jelzés alkalmazásaval -
tűnédelmi szempontú tilalom esetén szabvónyos tiltó tóblóval, illetve piktogrammal -
szembetűnő módon meg lrell jelölni.,,

,,2/A. s A helyi önkoľmdnyzat rendeletben a 2. s (I) belrezdés d) pontjóban foglaltakon túl
lúzterďiletet nemdohórryzó lözterületnek nyilvóníthat. Az ĺjnkormányzat rendeletében a
dohónyzási lrorlótozás hątólrĺjrét olyan módon kell részletesen szabályozni, hogł az e
torvényben foglalt, dohónyzóhely-kijelölési kötelezeuségülcnek a luitelezettek eleget
tehessenek. A nemdohónyzó lajzterület kijelölésére a 2, s @ bekezdésében foglaltakat lrell
allralmazni. A lu)zterületet érintő dohónyzási korlótozósok betartását a 7. $-ban foglaltalĺon
túl - az önlarmónyzati rendeletben foglaltakľa figłelemmel - a kózterület-felügłelet is



ellenőrizheti, és a dohónyzósi ĺarlátozós tetten ért megszegőjét a 7. $ (5) belrezdése szerinti
helyszíni bírsóggal sújthatja. Az ígl befolyt bírság az önlarmónyzat bevétele.,,

,,4. s G) A 2. s () beĺcezdés a) és c) pontjában meghatórozott esetekben - a (6) beĺrezdésben,
valamint a 2. s o)-o belrezdésében foglalt kivétellel - dohónyzósra az e tĺjrvényben

foglaltalĺrlak, valamint ą tűnédelmi szabólyolcrlak megfelelő, nem zórt légterű helyet lrell
kijelalni és fenntartani, a 2. s Q bekezdésében foglalt rendelkezések ąlknlmazósavaĺ.
Dohónyzóhely a ltözforgalmú intézmény bejóratótól szómított 5 méteres tavolságon beliil nem
jelölhető ki, kivéve a szóralaztató, vendéglótó szolgóltatóst rlyújtó közforgalmú intézmények
esetében. A szóralroztató, vendéglótó szolgóltatóst nyújtó |dzforgalmú intézmények esetében a
dohányzóhelyet a bejórattól számított 5 méteres tóvolsógon belt)l abban az esetben lehet
kijelólni, ha az intézmény terijletén a nyílt légteríi dohórryzóhely kijelölěsének feltételei a
bejórattól szómított 5 méteres tavolsógon kíviil nem óllnakfenn.,,

A módosítás a törvény 7. s-éLt is érinti, mely a törvényben foglaltak betaľtását ellenőrző
szervet hatátozza meg, mely az egészségügyi állami gazgatősi szety, ęZen szerv által kiszabott
bíľság az egészségvédelmi bírság.

Javaslat nem dohánvzó közteľĺiletek kiielii|éséľe

1999. évi XLII. töľvény 2/A.$-ában szeľeplő fe|hata|mazás alapján közegészségĹigyi és

könisztasági indokok alapjánjavaslom nem dohányző közterij|etnek kijelölni a Gutenbeľg
téren, a Horváth Mihály téren, aKźivária téren, a Mátyás téren, a Teleki Lé.szllő téren, a II.
János Pál pápa téren és a Rezső téľen található parkok, illefue az ezeket hatĺíľoló járdźlk

teľületét.

A fent leíľtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 20II. szeptember 27.

iellenőrzes,. ^ ŕ\

"Wb"f6"^?
a jegy zot helyettes ítő a|jegy zo



Budapest Főváľos VIII. keľü let Józsefváľosi Onkor mány zat Képvisető.testiĺletének

.12011. (....) tinkoľ mányzati rendelete

a közteľĺĺletet ingatlanok rendjéľől és a kłiztisztaságľó| szó|ó 6212007. Qil.13.)
iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testti|ete az
Alkotmány 44lA. $ (2) bekezdésben meghatározott feladatkorében e|jálwa, a helyi
önkoľmányzatok,łől szóló 1990. évi LXV töľvény 16. s (1) bekezdésében' a nem dohányzók
védelméről és a dohánýeľmékek foryasztásánat forgalmazásénak egyes szabáiyairól szóló
1999. évi XLII. tö,rvény 2/A. $-ban kapott fę|hata|mazás alapján, a következőket ľendeli el:

l.s A közterĹiletek, ingatlanok ľendjéľől és köztisztaságról sző|ő 62/2007. (XI.13.)
önkoľmányzati rendelet (atovábbiakban: Rendelet) 5. $ (11) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(l l) Tilos a köZterĺiletre kihelyezett, va|amint az ingatlanok közös hasznźiattl
teľületeire elhelyezett hulladékgyujtőket _ ide tartoznak utcai szemétgyiĺjtő edények,
szelektív hulladékgyujtő szigetek, táľsashĺŁak kukái - ľendeltetésétől eltéľően
használni, fe|hata|mazás nélkül elmozdítani' azokból kommunális és egyéb hulladékot
kivenni."

2.$ A Rendelet 15. $ (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,n) a közterületre kihelyezett, valamint az ingat|anok közös hasznáiatú területeire
elhelyezett
hulladékgyűjtőket ľendeltetésétől eltéľően hasznáůja' fe|hata|mazás nélkĹil e|mozdítja,
azokból hulladékot vesz ki.[5. s (11)].''

3.$ A Rendelet 5. $-a a következő (l5)-(l7) bekezdéssel egésziil ki:

,,(15) Tilos a közteľületeken, paľkokban, aluljárókban, útkereszteződésekben koldulni,
kéregetni.
(16) Tilos közterületet életvitel szeru |a|łlatźlsľa használni és az életvitel szerű lakhaŁís
c é|j6r a hasznźůt in gó ságokat kiizerületen táro ln i.
(l7) Tilos a dohźnyzás a Gutenbeľg téreno a Horváth Mihály téren, a Kálvária téren, a
Mátyás téľen, a Teleki Lész|ő téren, a II. János Páú pápa téľen és a Rezső téren
ta|á|hatő paľkok illetve az ezeketbatźro|ó járdák teľiiletén.''

5.$ A Rendelet 15. $ (2) bekezdése a kiivetkező o)-q) ponttal egészül ki:

,,o) a közterĹileteken' parkokban, alu|jáľókban, iftkereszteződésekben koldul, kéľeget.

ts.s (1s)l
p) közterĹiletet életvitelszeľű lakhatásra hasznźl|ja és az élefuitelszerű lakhatás cé|jéra
haszná|t ingóságokat közteľiileten tétrol'ja. t5.$ (16)]
q) a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Ká|vária téren, a Mátyás téren, a
Teleki Lősz|ó téren, a II. János Pźúpápatéren és a Rezső térenta|źiható parkok illetve
az ezekęthatáro|ő járdák terĺiletén dohányzik [5.$ (17)].''



7.$ A Rendelet 16. $ -a a kiivetkező d) ponttal egésziil ki:

,,d) ko|dulás: közterületen vagy nyilvános helyen péru vagy egyéb dolog áúadásőra
szóban, írásban vagy ráutaló magataľtással töľténő felhívás, amennyiben a cselekmény
nem minősiil a magasabb szintÍĺ jogszabályokban szabáiyozott zak|atő, illetve
gyermekkel koldulásnak.''

6. $ (1) Ez a rcnde|et - a (f) bekezdés kivételéve| - 2011. október 10. napján |ép hatéiyba,
rendelkezéseit a hatályba lépés napját ktivető eljáľásokban kell alkalmazni.

(2) A Rendelet 5. s (17) bekezdése, a 15. $ (f)bekezdés q) pontja f0I2. januétr l-jén lép
hatá|yba.

Budapest' 201 1. október

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

dľ. Mészáľ Erika
a j egyzót helyettesítő a|jegy ző



Budapest VIII. keľÍilet Józsefváľos
onkoľmányzata

Képviselő-testü letének

6212007. (xI. 13.) iinkormányzati rendelete

a kłizteľĺi|etet ingatlanok ľendjéľől és a
köztisztaságáľóI

5.$ (1l) Tilos a közterületre kihelyezett, valamint
az ingatlanok ktizĺjs hasznźiatí területeire
elhelyezett hulladékgyűjtőket - ide taĺtoznak
utcai szemétgyűjtő edények, szęlektív
hulladékgytĺjtő szigetek, tiírsasházak kukái -
kiborítani, azokból kommunális és egyéb
hulladékot kivenni.

rs. $ (2)

n) a ktizterületre kihelyezett, valamint az
ingatlanok közös használatú teľtileteire
elhelyezett hulladékgyűjtőket kiborítja" azokbő|
hulladékot vesz ki.[5.$ (l 1)].

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képvĺse|ő-testületének

....,.....l20l1. (....) önkormány zati ľende|ete

a kiizterületet ingatlanok ľendjéről és z
kiiztisztaságról sző|ő 62|f007. (xl.t3.)
łinkormányzati ľende|et módosításáľól

A Rendelet 5. $ (1l) bekezdése helyébe a
kiivetkező rendelkezés lép:

5.s (l1) Tilos a közteľtiletre kihelyezett, va|amint
az ingatlanok közös használatú területęire
elhelyezett hulladékgyíĺjtőket - ide tartoznak
utcai szemétgyiĺjtő edények, sze|ektív
hulladékgnĺjtő szigetek, társashiázak kukái -
rendeltetésétől eltérőęn használni, felhatalmaziís
néIkiil elmozdítani, azokból kommunális és
egyéb hulladékot kivenni.

A Rendelet 15. $ (2) bekezdés n) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

n) a közterületre kihelyezett, valamint az
ingatlanok közös használatu területeire
elhelyezett hulladékgytĺjtőket rendeltetésétĺíI
eltéľően hasnlá|ja, fe|hata|mazáĺs nélkiil
e|mozditj4 azokből hulladékot vesz ki.[5.$ (l l)].

A Rendelet 5. $-a a ktivetkezĆĺ (l5)-(l7)
bekezdéssel egésziil ki:

(15) Tilos a kiizterĺileteken, parkokban,
aluljárókban, útkereszteződésekben koldulni,
kéregetni.

(16) Tilos közterületet életvitel szerű lakhatĺĺsľa
hasznőÄni és az életvitel szeni lakhatás cé|jára
használt ingóságokat közterületęn tárolni.

(17) Tilos a dohányz,źĺs a Gutenberg téren, a
Horváth Mihály téľen, a Ká|vária téren, a Mátyás
téren, a Teleki Lászl'ó téren, a II. Jrínos Pál pápa
téren és a Rezső téren található parkok i||etve az
ezeket hatríľoló jaľdák teľületén.

A Rendelet 15. $ (2) bekezdése a következő o)-q)
ponttal egészĹil ki:

o) a közteľĺileteken, paľkokban, aluljárókban,
tÍker esztezódés ekben ko ldul. ké s.A 0s

l0



p) közteľületet életvitelszeľű lakhatásra haszná|ja
és az életvitelszerű lakhatás c.e|jfua haszná|t
ingóságokat közterĺileten táÍolj a. [5.$ ( 1 6)]

q) a Gutenberg téren, a Hoľváth Mihály téren, a
Králváľia téren, a N.{áúyź.s téren, a Teleki LászIő
téren, a II. János PáI pźtpa téren és a Rezső téren
található paľkok illetve az ezeket hatáľoló járdák
területén dohrínyzik t5.$ (15)].

A Rendelet 16. $ -a a következo d) pontta|

egészül ki:

d) koldulás: közterületen vagy nyilviĺnos helyen
pénzvagy egyéb dolog átadásźra szóban, írásban
Yagy ľáutaló magataľtiíssal történĺí felhíviís,
amennyiben a cselekmény nem minősül a
magasabb szinĺĺ jogszabályokban szabá|yozott
zak|atő, illetve gyeľmekkel koldulasnak.

ll




