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ELŐTERJESZTÉS
a közösségi együttélés alapvető szabályairó l szó ló
önkormányzati rendelet módosít ásáról
·
Tisztelt

Képvi sel ő-testület!

·····················

A Magyarország helyi önkormányzatai ról szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat képvise l ő-testü lete rendeletében meghatározhatja a közösségi
együttélés alapvető szabályait és az abban foglalt kötelezettségek tartalmát, illetve elmulasztásuk
jogkövetkezményeit. A helyi közösség tagjai pedig ugyanezen szakasz (1) bekezdése alapján e
szabályokat kötelesek betartani és betartatni.
E felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 2015 novemberében alkotta meg a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
41/2015. (Xl.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). Az azóta eltelt 5 év Rendelet alkalmazásával kapcsolatos - tapasztalatai és jogszabályváltozásai nyomán mára
időszerűvé vált a rendelet szabályainak felülvizsgálata .
A felülvizsgálat alapvető célja a kerület polgárainak nyugalmát szolgáló, a közterületek
rendjét, rendeltetésszerű használatát elősegítő , azt biztosító szabályok körének bővítése ,
igazodva a legégetőbb problémákhoz, illetve a lakossági elvárásokhoz.
Szempont volt továbbá a Rendelet végrehajtása során felmerült joghézagok, alkalmazási
nehézségek kiküszöbölése, oly módon, hogy a szabályozás szövege egyszerű és közérthető
maradjon.
A felülvizsgálat során figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az adott magatartásra nem
vonatkozik-e központi jogszabály, mivel az ilyen magatartás helyi rendeletben nem
szabályozható.
A vizsgálat 2019. évben kezdődött a leggyakoribb lakossági panaszokból kiindu lva a fővárosi
kerületi önkormányzatok azonos tárgyú rendeleteinek abból a szempontból történő
áttanulmányozásával, hogy az azokban szabályozott magatartási szabályok közül melyeket
lenne indokolt kerületünkben is bevezetni. Az ennek alapján átvételre javasolt magatartási
szabályok
jegyzékét
még
a
tavalyi
év
folyamán
megküldtem
va lamennyi
képviselőtársamnak, kérve, hogy jelezzék a Rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, illetve
az annak módosítására vonatkozó javaslataikat. A néhány képviselőtől érkezett jelzéseket a
szakmailag illetékes Hatósági Főosztály az érintett képviselőkkel egyeztette, és azok - a
magasabb szintű jogszabályok adta korlátok keretei között - figyelembevételre kerültek a
rendelet-tervezet elkészítése során.

Jdösbarát önkormányzat • Befogadó település

1

~ < rlop
,J

n1

Jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a fentiek alapján elkészített módosító rendelet
tervezetét, 2. melléklete pedig az új illetve megváltozott szabályok indokolását. Annak
érdekében, hogy a javasolt módosítások könnyebben érthetőek és átláthatóak legyenek, a 4.
mellékletben szerepel a hatályos Rendelet - rendelet-tervezet tartalmával korrigált szövege.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést, és
alkossa meg önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól , valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 41/2015. (Xl.30.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Budapest, 2020. október ~ ."

u~""" J<t...,..__,~1.. ~'-1
Cserdiné Németh Angéla
polgármester
1. Témafelelős:

Hatósági Főosztály

2. Mellékletek:

1. rendelet-tervezet

'
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2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
4. a módosításokkal korrektúrázott rendelet szöveg
3. Egyeztetésre megküldve: Vékás Sándor közrendvédelmi tanácsnok
4. Bízottságok: Budapest Bizottság , Jogi Bizottság, Kerületfejlesztési Bizottság
5.

Jegyzői láttamozás: 2020. október ,f,L "

6. Háttéranyag a Hatósági

Főosztályon

található.

7. Meghívandók: -

ldösbarat önkormá nyzat • Befogadó település

2

~ ..

Aláírás :.......

„

. „ .. „

....... .

Rendeletalkotási javaslat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a(z) ............ ./2020. ikt. sz. előterjesztés 1. melléklete
szerint megalkotja .. . ./2020. (... ...) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 41/2015. (Xl.30.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
Felelős:

polgármester

Határidő:

2020. november 10. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése,

143. § (4) bekezdésének d) pontja.
A rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges!
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1. melléklet a .......... ./2020. ikt. sz.

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat

előterjesztéshez

gépjármű

Képvis el ő-testületén ek

.. ./2020. ( ...... )önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek
elmulasztásán ak jogkövetkezményeiről
szóló 41/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely,
Újpalota
Ö nkormányzat
Képvisel ő-testül e te a Magyarország he lyi
önkorrnányzatairól
szóló
20 11.
ev1
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mö tv.)
142/B-C. §-ai ban és 143 . § (4) bekezdésed)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Mötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott
fe ladatkörében e ljárva a közösségi együttélés
ala pvető
szabályairó l,
valamint
ezek
elmul asztásának jogkövetkezm énye irő l szóló
41 /20 15. (Xl.30.) ö nko rmányzati rendelet (a
továbbiakban: Rende let) módosítására a
következőket rendeli el :

1. §

is, amely látható sérülése miatt
alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre.
h) roncs jármíí: mi nden olyan ingó dolog,
amely rendeltetését tekintve nyi lvánvalóan
a közúti köz lekedésben való részvétel célj át
szolgá lta, és amely látható á llapotát tekintve
a forga lomba való visszahelyezésre már
alkalmatlan.

reklámhordozó:
a
településkép
szóló 20 16. évi LXXIV.
törvény szerinti rek lámho rdozó,
i)

véd e l mérő l

j ) játszótér : közterületen elhe l yezkedő ,
gye rmekek
szabadidej ének
eltöltésére
alkalmas, játszóeszközökkel felszerelt park,
közterület vagy tér."
3. §
A Rendelet S. § (2) bekezdés e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) gépj ármű vet közterül eten
ca) javít, ti sztít, vagy
eb)
az
á lta la
folytatott
iparszerű
gépj árműjavítás
szolgáltatáshoz
kapcsolódóan tárol,"

4. §
következő

A Rend elet 4. § b) pontja helyé be a
következő rendelkezés lép:

A Rendelet 5. § (2) bekezdése a
e)-g) pontokkal egészül ki:

„b)
míítárgy:
az
épített
környezet
alakításáról és védelmérő l szóló 1997. évi
LXXVIll . tö rvény szerinti m űtá rgy,"

„e) közterületen - nem a saját tulajdonában
vagy
üzemben
tartásában
lévő
gépjárm űvet haszo nszerzés céljából tárol,

2.§

f) közterületen járm űvek parkolását, ill etve
közlekedését
akadályozó
tárgyakat
engedély nélkül elhelyez,

A Rendelet 4. §-a a
pontokkal egészül ki:

következő

f)-j)

„t) gep1armíí: a közúti közlekedés
szabályai ról szóló 1/ 1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendeletben meghatározott eszköz,
g) üzemképtelen gépjármíí: minden olyan
gépj ármü, amely hatósági engedéllyel nem
rendelkezik, és a közúti fo rgalo mban ezek
hiányában nem vehet részt, illetve az a

g)
az
üzemben
tartásában
lévő
üzemképtelen gé pjárm űvet vagy roncs
j árm űve t közterü let-használati hozzájárulás
nélkül közterületen 10 napot meghaladóan
tárolj a,'·

( 1) Aki az

5. §

előre

meghirdetett lomtalan ítás

időszakában

Rendelet 5. § (3) bekezdésének
bevezető szövege helyébe a következő
rendelkezés lép:

A

„(3) Aki reklámhordozót"·

6. §
A Rendelet 6. § g) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

,.g) közparkban \·agy más zö ldterületen,
illetve közterületi zöldfelületen arra ki nem
jelölt helyen j á rműve l megáll. várakozik ,
oda behajt. vagy ott egyéb módon
közlekedik."

7. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a
rendelkezés lép:

következő

"7. §

/\ki a tulajdonában vagy a felügyelete alatt
álló ebet
a) játszótérre. sportterületre vagy egyéb
táblával tiltott helyre beenged, vagy bevisz,
b) bekerítetlen ingatlanon szabadon tart.
e) közterü leten úgy sétáltatja. hogy nem tart
magánál az állat ürülékének feltakarítására
és gyűjt ésére alkalmas eszközt.
a közösségi együttélés a lapvető szabályait
megsérti és kettőszázezer forint ig te rj edő
közigazgatási bírsággal sújtható."

a közösségi együttélés a lapvető szabályait
megsérti és kettőszázezer fo rinti g terjedő
közigazgatási bírsággal súj tható.
(2) Aki közterületen
a) szelektív hu l l adékgyűjtő
hulladékot válogat.

következő

8/A.

edényből

b) szennyező módon állatot etet. különösen
lakókörn yezetben nem fogságban é l ő
ga lambot, ide nem értve az énekesmadarak
m adá ret etőből tö rténő etetését.
a közösségi együttélés a lapvető szabá lyait
megsérti és kettőszázezer fo rintig tetjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(3 ) Ha a kereskede lmi egység üzeme ltetője
az üzlet épületének határvonalától szám ított
S méteren belüli közterületet nem tartja
ti sztán. vagy nen1 tesz meg minden tőle
elvárhatót
annak
megakadályozása
érdekében, hogy azt az üzlet vendégei
re ndeltetés üktő l
e ltérő
módon,
a
környezetet zavaró módon - különösen
szeszesital fogyasztás céljából - használják,
a közösségi együttélés a lapve tő szabályait
megsérti és kettőszázezer forinti g terjedő
közigazgatási bírságga l sújtható.
(4) Az ingatlan tulajdonos,
gondoskodik

8. §
A Rendelet II. fejezete a
alcímmel egészü l ki:

a) a közterül etre kihelyezett lomhulladékot
válogatja, abban turkál. azt széthordj a. vagy
azt sajátjaként ő rzi,
b) a lomot nem a lomtalanításról szól ó
hirdetményben
közzétett
módon.
időpontban és helyszínen helyezi ki,

a) az ingatlana vagy az ingatlana
és
a
kocsiút
közötti

aki

nem

járda
terület

e l őtti

gyo mm entesí téséről ,

„81A. Köztisztaságga l kapcso latos
sza bályok megszegése
8/A. §

b) az ingatlana e l ő tti járd án a
eltakarításról és síkosság mentesítésrő l.

hó

c) az ingatlanáról a közterületre kinyúló
ágak
és
bokrok
olyan
mértékű
visszavágásáró l, hogy az a közterületen
történő közlekedést ne akadályozza, illetve
a járdát ne szennyezze,
a közösségi együttélés a lapvető szabályait
megsérti és kettőszázezer forintig terj edő
közigazgatási bírsággal sújtható. "

9. §
A Rendelet 10. §-a a következő (2a)-(2b)
bekezdésekkel egészül ki.
„(2a) Az engedély né lkül közterületen tárolt
üzemképtelen gépjármüvön vagy roncs
járművön a közterület-felügyelő értes ítést
helyez el, amely tartalmazza az 5. § (2)
bekezdés g) pontja szerinti szabályszegésről
és az annak jogkövetkezményeirő l szó ló
tájékoztatást.
(2b) A közterület-fe lügyel ő a (2a) bekezdés
szerinti értesítés elhelyezésétől számított 10
napot
követően
kezdeményezheti
a
szabályszegés
miatti
hatósági eljárás
megindítását, ha az érintett jármű továbbra
is közterületen található ."

kezdeményezte a hatáskörrel
hatóság eljárását,

rendelkező

b) nyilatkozik, hogy a gépjárművet - a
szabályszegés i dőpontját megelőzően - más
személ y használatába adta. és ezt
ba) a használatba vevő személlyel a
használat tárgyában létrejött kéto ldalú
megá llapodássa l, vagy enn ek hiányában a
használatba vevő személy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával
igazolja,
bb)
menetlevélle l
vagy
fuva rlevéllel
igazolja azon
gépj árművek
esetében,
me lyek külön j ogszabály a lapján a közúti
forgalomban csak ilye n dokumentumokkal
vehetnek részt.
(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontja
szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a)
a
gepJann ű
(rendszámát),

hatósági

jelzését

b) a természetes személy üzembentartó és
haszná latba vevő nevét, születési helyét és
idejét, lakcímét, nem természetes szemé ly
üzembentartó és használatba vevő személy
esetén annak megnevezését és székhelyének
címét, valan1int

10.§
c)

A Rendelet 11. §-a helyébe a
rendelkezés lép:

dátumszerűen

a haszná lat

időtartamát.

következő

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a
használója fe lel a 6. § g) pontja
szerinti szabályszegésért. "
gépj ármű

„11. §
A 6. § g)
szabályszegésért
üzembentartója fe lel.

(l )

pontjában
a

foglalt

11. §

gépj ármű

(2) A gépjármű üzembentartója mentesül az
( 1) bekezdése szerinti felelőssége alól ha
az e ljáró hatóság e ljárást megindító
értesítését követő 8 napon belül
a) igazolja, hogy a gépjármű
szabályszegés id őpontját megelőzően
jogellenesen került ki a birto kából és
jogellenességgel összefüggésben
szabá lyszegést
mege l őzően

a
a
a

A Rendelet S. § (1) bekezdés a)
pontj á ban a „ közterület" szövegr ész
helyébe a „közterületet" szöveg lép.
12. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdésében „a
közigazgatási
hatósági
eljárás
és
szolgáltatás általá nos szabályairól szóló
2004.
évi
CXL.
törvény
(Ket.)"
szövegrész
helyébe
„az
általá nos

közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény" szöveg lép.

13. §
A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a
„rendelet"
szövegrész
helyébe
a
„rendeletben" szöveg lép.
14. §
Hatályát veszti a Rendelet 10. § (6)-(7)
bekezdése.

Záró rendelkezések

15.§
Ez a rendelet 2021. január l-jén lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh
Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet kihirdetésre került 2020.
november hó ....... napján.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

2. melléklet a . ..... . ... ./2020. ikt. sz. e lőte1j esztéshez

3. §-hoz

Általános indokolás
A

A Képv i sel ő-testül et 20 15. novemberben
alkotta meg a közösségi együttélés
al apvető
szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának
j ogkövetkezm ényei rő l
szóló 41 /20 15. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletét. Az azóta eltelt 3 év - rendelet
alkalmazásával kapcsolatos - tapasztalatai
és jogszabályváltozásai nyomán időszerűvé
vált a rendelet szabályainak felülvizsgálata.

szakasz

korrigálj a a közterületi
szabályszegés tényállását:
a
javítási
tevékenység
akkor
szabályellenes, ha közterületen végzik,
szabályszegés lesz a közterületen történő
tisztítás is, és a korábbiakhoz képest az
iparsze rűség csak a tárolás vonatkozásában
lesz tényáll ási elem, a j avításnál nem.
gépjárm űj avítás

4. §-hoz
A felülvizsgálat a l apvető célja a kerület
polgárainak
nyugalmát
szolgáló,
a
közterületek
rendjét,
rendel tetésszerű
használatát elősegítő, bi ztosító szabályok
körének bővítése, igazodva a legégető bb
problémákhoz,
illetve
a
lakossági
elvárásokhoz.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz
A
jogszabályokkal,
így
a
helyi
önkormányzat rendeletével kapcsolatban is
elvárás,
hogy szövege
világos és
egyértelmű Jegyen.
A Rendeletbő l hián yzott a gépj árm ű
foga lmának
meghatározása,
továbbá
szükséges vo lt a m űtárgy fogalmát
pontos ítan i annak
érdekében,
hogy
mindenki
számára
világosak
és
egyérte lműek legyenek a Rendeletben
említett fo galmak.
Ezen kívül
defini álásra került az
üzemképtelen gépj árm ű illetve a roncs
jármű, tekintettel a rendelet-tervezet 4. §
szerinti új tényállásokra.
A hirdetmény fogalmát a településképi
jogszabályok (törvény, önkormán yzati
rendelet)
által
is
alkalmazott
reklámhordozó fogalma váltj a fe l, továbbá
meghatározásra kerül a Rendeletben
többször használt játszótér fogalma.

A módosítás három új szabályszegéssel
bővíti a közösségi együttélés szabályait,
melyek a XV. kerületben gyakran
tapasztalhatóak és többnyire a lakosság
biztonságát, komfortérzetét hátrányosan
érintő körülményeket teremtenek.
A közterü l et-fe lü gye l etrő l szóló 1999. évi
LXIII. törvény és a vonatkozó 55/2009. (X.
16.) IRM rendelet gépjármű elszállítással
kapcsolatos rendelkezései csak azon
gépj árművekre te1jednek ki , amelyek a
közúti forga lom biztonságát, i ll ető l eg a
közbiztonságot veszélyeztetik, valamint
azokra, amelyek hatósági j elzéssel (azaz
rendszámtáblával)
nem
rendelkeznek.
Ugyanakkor a rendszámmal rendel kező, de
üzemképtelen gépj ármű vek vagy láthatóan
roncs j árművek elszállítására nincs mód, és
azok egyéb módon sem szankcionálhatóak
magasabb sz intű jogszabály által.
Mivel a lakosságtól számtalan bejelentés
érkezik arra vonatkozóan, hogy a
parkolóhelyeket ilyen j árm űvek foglalj ák
el, a probléma megoldása érdekében
indo kolt szabályozni a fenti körön kívül
eső járm űvekke l kapcsolatos szankcionálás
lehetőségét.

Az üzemképtelen gépj árm ű vagy roncs
közterületen
tárolása
vonatkozásában
figyelembe
vételre
kerültek a Budapest főváros közigazgatási
területén a j árművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen j árművek táro lásának
szabályozásáról szóló 30/20 10. (VI. 4.)
Főv.
Kgy.
rendelet
üzemképtelen

j árm ű
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gépjármüvek
közterül eten
tárolására vonatkozó szabá lyai.

tö rténő

S. §-hoz
A hirdetmény fogal mát a településképi
jogszabályok (törvény, önkormányzati
rendelet)
által
is
alkalmazott
reklámhordozó fogalma váltj a fel.

6. §-hoz
A Rendelet 6. § g) pontja jelenleg a
parkolást tiltj a a zöldterül eten .
A parko lás foga lma sem a Rende letben,
sem a KRESZ-ben sincs definiálva. A
K RESZ a várakozás szót használja, ami a
(l egfeljebb 5 percig tartó) j ármüve l való
megá llásná l hosszabb ideig tö rt é nő egy
helyben tartózkodást jelent.
Az utóbbi idő ben tö bben azzal védekeztek
a
szabályszegésükkel összefüggésben,
hogy nem parkoltak, hanem müszaki hiba
mi att voltak kénytelenek megállni a
zö ldterületen, ugyanakkor a müszaki
hibára láthatóan semmi nem utalt.
Mi ndezekre
teki ntettel
szükséges
a
szabályozás egyértelmüvé tétele, és mi vel
a zöldterü letek áll apotára nézve a többszöri
megállás is ugyano lyan káros, mint a
várakozás, ezért indoko lt azon nemcsak a
várakozást, hanem a megállást, valamint a
behaj tást, és az egyé b módon történő
közlekedést is ti ltani.

7. §-hoz

A Rendelet 7. §-a az áll attartással
kapcso latos szabályszegéseket tartalmazza,
melyek egy új tényállással (a kutyapiszok
fel szedésére szolgá ló eszköz hiányával)
bővü l nek.

A kutyapiszok fe lszedésének hiányával
kapcsolatban gyakran fordul panasszal a
lakosság az önkormányzathoz.
A közterületen l é vő állati ürül ék az áll at
gazdája részérő l szabálysértési fel el ősséget

e l őterj esztéshez

keletkeztet (S ztv. 196. § ( 1) bek. b) pont),
és azzal ka pcsolatban tettenérés esetén
helyszíni bírság is kiszabható (akár a
közte rület-felügye l ő által is). Tekintettel
azonban
arra,
hogy
a
tettenérés
val ószín űsége
csekély,
az
ürül ék
származásának bi zonyíthatósága pedig
lehetetlen,
tapasztalataink
szerint
a
szabálysértési
tényá llásnak
nmcs
visszatartó
ereje.
Ezen
anomália
kiküszöböl ését szo lgálj a az új szabályozás
a szabá lysértés elkövetésének mege l őzése
és a lakosság komfortérzetének javítása
érdekében.

8. §-hoz
A Rendelet egy új önáll ó 8/A. alcímmel és
§-al egészül ki, köztisztasággal kapcso latos
szabályszegéseket nevesítve.
A szenn yező galambetetés kivételével
valamennyi esetkör teljesen
új
az
eddigiekhez képest, és a kerü letben élők
mindennapjait megn ehezítő élethelyzeteket
definiál.
A Fővárosi Közgyülés - a főváro s
közti sztaságáról szóló 48/1994. (VIII . 1.)
Főv. Kgy. rendeletben (3. §) - az ingatlan
ill etveilletve
üzlettulajdonosok
kötelezettségeit meghatározva érinti a
problémakört, annak ellenére, hogy az
abban
hivatk ozott
felhatalmazó
rendelkezés csak a telepü lési tisztaság
biztosítására
vonatkozott,
magatartási
szabály megalkotására nem. A Főv. Kgy
rendelete tehát egyrészt úgy tartalmazza az
el őírást, hogy arra törvényi felhatalmazása
nincs, m ásrészrő l viszont nem szabályozza
le teljes egészében az adott é letviszonyt.
mivel
annak
be
nem
tartásához
jogkövetkezményt nem füz. A szabályozás
hiányos volta miatt. annak betartatása
szinte lehetetlen, és mivel a hulladék
elszáll íttatásáró l - önkormányzati kezelésü
közterül etek vonatkozásában - végső soro n
önkormányzatunknak kell gondoskodnia,
az j e le ntős anyagi ráfordítást is generál.
Önkormán yzatunk még 20 16-ban levélben
kérte az akkori főpo l gármestert a Főv.
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Kgy. hivatkozott rendeletének szankcióval
történő kiegészítésére, arra azonban a mai
napig nem került sor. Mindezekre
tekintettel önkormányzatunk - több más
fővárosi
kerületi
önkormányzathoz
hasonlóan - az így le nem szabályozott
területet kénytelen szabályozni, élve a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazással.

9. §-hoz
A Rendelet-tervezet 4. §-a tartalmazza az
üzemképtelen gépjármű vagy roncs jármű
közterületen való tárolásával kapcsolatos
szabályszegést.
Ezzel
összefüggésben
szükséges
a
közterület-felügyelők
intézkedését szabályozni.

10. §-hoz
A Rendelet 11. §-ának újraszabályozását
tartalmazza. A szabályozás lényege nem
változik, az továbbra is a gépjármű
üzembentartójának
a gépjárművel
zöldterületen/felü leten
megvalósuló
szabályszegéssel
kapcsolatos
ún.
mögöttes felel ősségét taglalja.
Az újraszabályozást az egyértelműség és a
világosság, jogszabályszöveggel szemben
támasztott kritériumai indokolták, mivel az
ügyintézés
során
gyakran
volt
tapasztalható, hogy a jelenlegi szabályozás
hiányos,
nem
teljesen
világos
és
egyértelmű. Félreértésre adott okot, hogy
milyen tartalmú és formájú okirattal
igazolható pl. az, hogy az üzembentartó
másnak a használatába adta a gépjárművet.
Az is többször előfordult, hogy az
üzembentartónak sikerült kibújnia a
felelősség alól, nyilatkozata azonban nem
tartalmazta a vezető azonosításához és
tényállás tisztázásához szükséges adatokat,
és így beazonosítható felelős hiányában a
hatóságnak meg kellett szüntetnie az
eljárást.
Az

új

szabályozás tehát részletesebb,
egyértelműbb és világosabb. Tételesen

előterjesztéshez

meghatározza
pl.
az
üzembentartói
nyilatkozat adattartalmát, és a használó
felelősségét.

11. §-hoz
A jogszabályok szövegével kapcsolatos
további követelmény, hogy az a magyar
nyelv szabályainak megfeleljen, ezért több
helyen szükséges a Rendelet szövegének
ez irányú korrigálása is.
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a
„közterület" szó ragozott alakjának a
használata a megfelelő.

12. §-hoz
A módosítás indoka, hogy 2018. január 1jével a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt az á ltalános
közigazgatási rendtartásról szóló 20 16. évi
CL. törvény váltotta fel.

13. §-hoz

Lásd a 11 . §-hoz lehtakat, azzal, hogy a
Rendelet 10. § (4) bekezdésében a
„rendelet" szó ragozott alakjának az
alkalmazása fele l meg a magyar helyesírás
szabályainak.

14. §-hoz

A Rendelet 10. § (6)-(7) bekezdésének
hatályon kívül hel yezését tartalmazza.
Az önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényi követelmény, hogy az nem
tartalmazhat olyan előírást, amelyet más
jogszabály már tartalmaz, nem ismételheti
meg törvény vagy más központi jogszabály
szövegét.
A Rendelet 10. § (6)-(7) bekezdése a
figyelmeztetés
alkalmazásáról
és
közigazgatási
b(rság
összegének
megállapításáró l szól, mely témakört - az
időközben hatályba lépett - a közigazgatási
szabályszegések szankcióinak átmeneti
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szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben
egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 6. és 10.
§-ai
szabályozzák,
ezért
annak
Rendeletbeli szabályozása helytelen.

15. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépésére tesz
javaslatot, kellő időt (közel 2 hónapot)
hagyva
a
lakosságnak
és
a
jogalkalmazóknak az új szabályokra való
felkészülésre.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a közösségi együttélés

Előzetes

hatásvizsgálat -

alapvető

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 41/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A j ogalkotásról szó ló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előí1j a a jogszabá ly előkészítőjének
azon köte lezettségét, hogy előzetes hatásvi zsgálat elvégzésével felmé1je a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményé rő l a helyi önkormányzat
képvi sel ő-testül e tét tájékoztatni kell.
1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK
A rendelet társadalmi hatása kedvező , mivel annak megalkotása - eredeti joga lkotói
jogkörben - a kerület polgárainak nyugalmát szolgáló, a közterületek rendjét. rendeltetésszerű
használatát e l ősegítő, biztosító szabályok körének bőv ítését szolgálja, igazodva a
leggyakoribb problémákhoz, illetve a lakossági e lvárásokhoz.
A rendelet a kerület gazdasági életére el őrelátható l ag nem lesz hatássa l.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
A közösségi együttélés szabályainak megsértése mi att ki szabható bírság az Önkormányzat
100 %-os bevétele, a rendelet megalkotásával pedig bővülni fog a szankcionálható
szabályszegések száma, így azzal párhuzamosan az ebbő l származó önkormányzati bevétel
emelkedése is várható. Mindemelletl a fő szempont és cél nem a büntetés , hanem a prevenció ,
betartva közigazgatási eljárásjog reformj ával össze fü ggésben egyes törvények módosításáról
és egyes jogszabályok hatá lyon kívül he l yezésérő l szóló 20 17. évi CLXX IX. törvény szerinti
szankcionálás i elveket, köztük a fokozatosság elvét.

III. KÖRNYEZETI , EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet várhatóan a környezetre és az egészségre is ked vező hatással lesz, tekintettel arra,
hogy egyes szabályszegések a környezetszennyezés problémakörét érintik, és ezá ltal a
környezet illetve az emberi egészség védelmét is szolgálják.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A szabályszegési tényállások bővülésével a közterül et-fe lügye l ői intézkedések illetve a
hatósági eljárások számának emelkedése várható, mell yel összefüggésben az adminisztratív
terhek várhatóan eme lkedni fognak.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTASANAK SZÜ KSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZM ÉN YE
A rendelet megalkotását társadalmi igény generálta, arra vonatkozóan jogszabályi kényszer
nincs. Rendeletalkotás hiányában csak a jelenleg szabályozott közösségellenes
magatartásokkal szemben tud fe llépni az önkormányzat.

VI. JOGSZA BÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Tekintettel a fV. pontnál leírtakra az intézkedések illetve hatósági ügyek emelkedése várható,
me lynek mértékét előre nehéz megíté lni. Az a lakossági bejelentések számának a függvénye,

2
hogy a jelenlegi közterület-felügyelői állomány elegendő lesz-e a helyszíni intézkedések
megtételéhez. Nagyobb mértékű hatósági munkateher emelkedés esetén, a munkakörök
átszervezése, végső soron pedig a hatósági ügyintézésre rendelkezésre álló humán erőforrás
bővítése lehet szükséges. A szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
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Budapest Fővá.-os XV. Kerületi
Rákospalota, Pestúj he ly, Újpa lota
Önkormányzata
Képviselő-testületének
1

41/2015. (Xl.30.) önkormányzati
rendelete
a közösségi együttélés ala pvető
szabálya iról, valamint ezek
elmul asztásának jogkövetkezményeiről

Budapest
Főváros
XV.
kerület
Rákospalota,
Pes tújh ely,
Újpalota
Önkormányzat
Kép vi selő-testülete
a
Magyarország hely i ö nkormányzatairól
szóló 2 0 11. évi C LXXXlJ<. törvény 143. §
(4) bekezdése d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország
he lyi önkormányzatairó l szóló 2011 . évi
C LXXX LX. törvény 8. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkö rében elj árva a
következőket rendeli el:

1. Fejezet
Álta lános rendelkezések
1. A rendelet ha tit lya
t. §
A rendelet területi hatálya kiterj ed
Budapest
Főváro s
XV .
kerület
közigazgatás i területére, rendelkezéseit az
e rende letbe ütk öző cselekményeket a
B udapest
Fővá ros
XV.
kerület
közigazgatási határain belül elkövető
természetes
szemé lyekkel,
jogi
személyekkel, j ogi személyiséggel nem
rendelkező
szervezetekkel,
va lamint
gépj ármüvek üzembentartói val szemben
kell alkalmazni .

1
Elfogadta a Képviselö-1cstll let 20 15. november
26-i ülésén. Hatályos 20 15. december 1. napjától.

2. A közösségi együttélés
szabá lya i

a lap ve tő

2.§
A közösség i együttélés a l apvető szabálya i
az e rendeletben a közösség érdekében
meghatározott
szabályo k,
amelyek
biztosítják a békés együtté lést és a
lakosság nyugalmát, továbbá amelyeket
magasabb szintü jogszabály nem minős ít
szabálysértésnek vagy büncselekménynek
és, amelyekre nézve közigazgatás i bírság
kiszabását magasabb szintü jogszabály
nem rendeli el.
3. A közösségi együttélés szabá lyaiva l
ellentétes magata1·tások

3. §
E rende let a lkalmazásá ban a közösség i
együttélés alapv ető szabályaival ell entétes
magatartás az a cselekmény vagy
mulasztás,
amely
a
rendeletben
meghatározott
közösségi
együttélés
szabályaiba ütközik.
4. Értelmező r endelkezések

4.§
E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: a közterü let-fel ügye l etrő l
szó ló 1999. év i LX III. törvény 27. § a)
pontjában meghatározott terül et,
b) p1 űtárgy:
az
epttett
körn vezet
alakításáró l és véde l m éről szó ló 1997. évi
LXXVIll. törvén szerinti mütár
e) közhasználatú létes ítmény: az olyan
építmény (építményrész), amely a kerület
e llátását szolgáló funkciót tartalmaz és
haszná lata nem ko rlátozott, illetve nem
korlátozható,
továbbá
használata
meghatározott es etekben k ö te l ező, illetv e
elkerülhetetlen, valamint, amelyet törvény
vagy kormányrendelet közhas ználatúként
határoz meg,

Törölt:

kii: 1en1/e1i

Törölt: a közterületen lévó mindazon
építmény, amely nem mi nósUI épületnek és
épület funkciót jellernzöcn nem tartalmaz
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d) zöldfehilei: minden olyan közterület.
amelyet növényzet borít, vagy amelyet
olyan célból al akítottak ki, hogy növényzet
borítsa. A fák törzsének közvetl en
közelében a zö ldfelü let méretét az el nem
burkolt gyökérzóna, faso ri fák esetében a
szabadon hagyott, burkol attal nem fede tt
gyökérzóna terü lete adja.
e) zöldtendet: a kerül et beépítésre nem
szánt területeinek részben vagy egészben
ál landóan
növényzettel fedett,
más
terül etfel használási egységhez nem tartozó
közterület e.
kivételesen
közhasználat
célj ára
átadott területe (közparkok,
közke rtek),

0 2emamdí: a közúti közlekedés
szabálya iról szóló 1/ 1975. (ll. 5. ) KPMBM együttes rendeletben meghatározott
eszköz,
g) fi::emképtele11 géf)jámdí: minden olvan
gépjármű, amely hatósági engedéll yel nem
rendelkezik. és a közúti fo rgalomban ezek
hiányában ne m vehet részt, illetve az a
gépjárm ű is. amelv látható sérülése miatt
alkalmatl anná vált a közúti közl ekedésre.
h) roncs járml'í: minden olvan ingó dolog,
amelv rendeltetését tekintve nyi lvánva lóan
a közúti közlekedés ben va ló részvétel
célját szol2álta, és amel y látható ál lapotát
tekintve
a
forgalomba
való
visszahelyezésre már alkalmatlan.

•- - - - - - - - - --- - - -

a
t ~ l epü l ésk ép
véde l mérő l
szóló 20 16 . évi LXXIV .
törvény szerinti reklámhordozó.
i)

reklcímhordo::ó:

j} jcíts::ótér: közterületen e l helyezkedő.
gyermekek
szabadidej ének cltöl tés<.!re
alkalmas.
játszócszközökkel
felszerelt
közterület.
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5.§
( 1) Ak i a Budapest Főváros XV. Kerület
Rákospal ota,
Pestújhely,
Újpalota
Önkormányzata Képvi selő-testületének a
Budapest
Főváros
XV.
kerü leti
Önkormányzat
tulajdonában
álló
közterületek használatáról és rendj érő l
szóló 35120 13. (IX . 30.) önko m1ányzat i
rendeletében foglalt előírá s okat megszegi
és:

a) a közterül etfil rende ltetését ő l e lté rőe n , a
jogszabályban
el ő írt
engedély.
hozzájárulás vagy megál lapodás nélkül,
illetve attól e l térő módon, vagy azt
meghaladó mértékben használja, illetve
b) a közterül et-h asználati tevékenységével
annak ellenére nem hagy fe l, hogy a
közterületi hozzáj árul ását visszavonták,
a közösségi együttélés alap vető szabályait
megsért i és kettő százezer fo rintig te rjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
g)~ ki

_.----{ Törölt: ~

a) a közterlileten elhelyezett eml ékművön ,
köztéri
müalkotáson,
uteabútorzaton,
egyéb mütárgyo n, valamint l épcső n.
szö k ő kúton , templomok e l őtti l épcső ve l
határolt
részen
gö rdeszkázik,
gö rkorcsolyázik, kerékpározik, rollerezik,
b)
közterületen
a
közhaszná!~...._T_ö_rö_
·it_:_._ _ _ _ _ _ __
létesítményeket, berendezéseket, j átszóté ri
játék felszereléseket a rend el tetéstő l e ltérő
módon használ vagy beszennyez,
e) gépjám1üvet közterül eten „javit, ti s~ >-T
_ö_·ro„_i_t:..;ip_ars_z_.rn_ic_n_ _ _ _ _--<
vagy ;iz álta la folytato tt iparszerü
Törölt: e szolgal1;11as
gépjárm ü javítás
szolgáltatáshoz
kapcsolódóan gépjármüvet közterül eten
tárol ,
_________ Törölt:
~

II. Fejezet
A közösségi egyiittélés alapvető
szabá lyait s értő egyes ma ga tartások
S. A köztcriilet használatá ra von a tko zó
magatart:ísi sz:1b:í lyok megszegése

.Pl_a

körülkerített és zárható kapu val
ellátott játszótereket vagy sportterületeket
nyi tvatartási időn kívü l igénybe veszi,
e) közterületen nem a saját tu la jdonában
vagy üzemben tart:ísában l évő gép j ármű ve l
haszonszerzés célj ából táro l,

::..-;..._
; _ _ _ _ _ _ _ _ _-<
Törölt: •

'-~'-----------_J

0 közterü leten jármüvek parkolását. illetve
közlekedését
akadá lyozó
tárgyakat
engedély nélkül elhe lvez,
üzemben
ta11ásában
l évő
az
üzemképtelen gépjárművet vagy roncs
j árművet közterül et-használati hozzájáru lás
nélkül közterületen 10 napot meghaladóan
tárolja.

b) az önkormányzat tulajdonába n l évő
zöldterü leten, közterületi zöldfelületen
lévő fa lombozatában kárt tesz vagy ágai t
úgy megcsonkolja, hogy ezzel a fa újra
hajtásának l eh etőségét veszél yeztet i,

g)

közössé~)'ütt élés ala vető szabá l ait
megsérti és kettőszázezer forintig terjedő
közigazgatás i bírsággal sújtható.

(3) Aki sek lám hordozót
a) úgy hel yez el, hogy azzal akadályozza a
közterül et más részei és a szomszédos
ingatlanok rendelteté sszerű használatát,
illetve a közterület fen ntartási munkáit,
b) helyez el
ba) közterü leti út, járda, gyalogút,
kerékpárút, szilárd burkolatára fes tett
kiv itelben,
bb) közparkban,
be) középületek fa lain,
bd) közterületen á lló fákon, padokon,
be) eml ékműveken ,
bf) szobrokon,
bg) egyéb közterületi mű tá rgyo n , a
lakossági hirdetőtábl a kivéte lével
a közösségi együttélés a l apvető szabályait
megsérti és kettőszázezer fori ntig terj ed ő
közigazgatás i bírsággal sújtható.

. Zöldterületek zöldfelületek
használatá ra vona tkozó szabályok
megsértése

e) zöldterület fenntartását
tevékenységet fo lytat,

akadá lyozó

d) a közterületen l évő növényzetet (fák,
cserjék, v irágok, gyep) és a zöl dfelül etek
egyéb elemeit, tartozékait, fels zerelési
tár ait bármi! en m ódon szakszer űtlenül
kezel i, gondatlanul megrongá lja, károsítja
vagy elpusztítja,
e) közterül eti ön t özőberendezést , ivók utat,
díszkutat,
közki fo lyót
rendel tetésétő l
el térően használ,
f)

s zökőkútban

a) hozzájárul ás nélkül a zöldterül etet,
közterül eti zö ldfel ül etet csökkenti,

-

Törölt: a Budapest Fóvltros XV. Kerület
Rákospalota. Pestújhely, Újpalota
Onkonnán yzata Képviscló-tcstülctének a
lnrdounényck elhelyezésének s:zabalyairól
szóló 2snoo5. (X.27.) ök. rendelet 2. §ábnn oneghntározott hirdeu11én)~

fürdi k vagy állatot fü rdet,

g) ,l<özparkban vagy más zöldterül eten,
ill etve közterül eti zöld felületen arra ki nem
jelölt helyen gép j ármű vel • megáll,
várakozik. oda behajt, vagy ott egvéb
módon közleked ik,

__-{ Törölt: aki

.----{ Törölt: parkol,

a közösségi együttélés a l apvető szabályait
megsérti és kettőszázeze r forint ig terjed ő
közigazgatási bírsággal sújtható.

7. Állattartási szabályok

7. §
Aki a tula jdonában vagv a fe lügyelete alatt
áll ó ebet

b) bekerítetl en ingatlanon zabadon tart,

Formázott: Térköz Utána: O pt,
Sorköz: szimpla, Nincs felsorolás vagy
számozás

Törölt: ebet táblaval tiltott hcl~Te
Törölt: Játszótérre vagy spontcrulctrc
beenged

6.§
Aki

Törölt:

c) közterü leten úgy sétáltatja. hogv nem
állat
ürü lékének
tart
magánál az
fe ltakarítás ára és gyű jtésére a lkalmas
eszközt.

Törölt: ebet
Töröl t :
e) közterületen szcnnyczó módon állatot
etet kül önösen lakókömye1.ctben nem
fogságban élö galambot, ide nem énve az
énekesmadarak madáretetóból történó
etetését,

,e közösség~gy üttélés alapvető szabá.b.'.ait·------------------~-----f Törölt: ~
megsérti és kettőszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.

·- -- -

8. Az önkormányzat jelképeinek

( 1) Aki az

előre

meghirdetett lomtalanítás

időszakában

a) a közterü letre kihelyezett lomhulladékot
Yá.log(l!ja, abb~n __!urk~ ~t ~zét_lior.cija. ___.--..--[ Törölt:
vagy azt sa játjaként őrzi,
~1----------~

jogosulatlan használata

8.§
( 1) Aki a Budapest Fő város XV. kerület
Rákospalota,
Pestújhely,
Újpalota
Ö nkormányzat Képviselő-testületének az
Önkonnányzat jelképei ,
va lamint
a
Rákospalota, Pestújhel y, Újpalota név
használatáró l szóló 3 1/ 1999. (Xl. 1.) ök .
rendeletében fo glaltaktól eltérően:
a) Budapest
Főváros
XV.
Kerület
Rákospalota,
Pestújhel y,
Újpalota
Önkonnányzata címerét engedély nélkül
használja,
b) Budapest
Rákospalota,
Önkormányzata
engedély nélkül

F őváros

XV. Kerület
Pestújhely,
Újpalota
zászlaj át
(lobogóját)

ba) kereskedelmi
va lamint ajá ndék
sokszoros ítja.

forgalomba hozza,
és e ml éktárgyként

bb) védjegy elemeként használj a,
a közösségi együttélés alapvető szabályait
megsérti és kettöszázezer for intig terj edő
közigazgatási bírságga l sújtható.
(2) Ak i „ Rákospalota" , „ Pestújhely"
„Újpalota" nevet. valam int ezek ragozott
formáját
szervezete
elnevezéséhez,
tevékenysége
gyakorlásához,
vagy
müködése folytatásához engedél y né lkül
használja, a közösségi egyiittélés alapvető
szabályait megsérti
és kett őszázezer
forintig t erjedő közigazgatási bí rsággal
sújtható.
8/A. Közti sztasággal kapcsolatos
szabálvok megszegése

b) a lomot nem a lomta lan ításról szóló
hirdetményben
közzétett
módon,
id ő p o ntb an és helyszínen hel vezi ki.
a közössé gi együttélés alapvető szabá lya it
megsérti és keltőszázezer forintig terjed ő
közigazgatási bírsággal sú jtható.
(2) Aki közterül eten

a) s zelektív hull adékgyüj t ő
hulladékot vál ogat,

ed é nybő l

b) szennyező módon áll atot etet, különösen
la kókörnyezetben nem fogságban élö
galambot. ide nem értve az é nekesmadarak
madáretetőbő l törté nő etetését.
a közösségi együttél és al apvető szabálvai t
megsérti és kettőszázeze r forint ig t erjed ő
közigazgatási bírságga l sújtható.
(J) Ha a kereskedelmi egység üzeme ltetője

az
üzlet
épületének
határvonalától
számított 5 méteren bel üli közterületet nem
tartja ti sztán, vagy Mm tesz rn~. mind~ Formázott: Nem Kiemelt
tő l e elvárhatót annak megakadá lyozása
érdekében , ho gy azt az üzlet vendégei
rende lt e tés üktől
e l té rő
módon,
a
környezetet zavaró módon - különösen
szeszes ital
fogyasztás
céljából
használj ák, a közösségi egvütté lés a lapv e tő
szabályait megsérti
és kettő százezer
for intig terjedő közigazgatási bírsággal
sú jtható.
Az ingatlantul a jdonos.
gondoskodik

(4)

aki

nem

a) az in gatlana vagy az ingatlana e l ő tti
járda és a kocsiút közötti terü let
gyo mmentesít ésé ről,

b) az ingatl ana e l őtti járdán a hó
eltakarításról és síkosság m ente sí t és rő l,

e) az ingatlanáról a közterületre kinyúló
ágak
és
bokrok
o lyan
mértékű
visszavágásáró l, hogy az a közterületen
történő köz lekedést ne akadályozza, illetve
a járdát ne szenn yezze,
a közösségi együttélés alapvető szabá lyait
megsérti és kettőszázeze r forintig terj edő
közigazgatási bírsággal s újtható

Ill. Fejezet
Eljárási szabályok
9. Általános eljárási szabályok

9.§
A
közösségi
szabályairól,
elmulasztásának
kapcsolatban
a
hatáskörben jár el.

együtté lés
alapvető
valam int
ezek
jogkövetkezményeivel
jegyző
átruházott

10. §

( 1) Az elj árás szabályaira az általános
közigazgatás i rendtartásról szóló 20 16. évi
CL. törvény • rendelkezéseit az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .
(2) A közösségi együttélés a l apvető
szabályaival ell entétes magata rtás miatti
eljárás hivatalból indul :
a) bejelentés alapján,

kezdeményezheti a szabályszegés miatti
hatósági eljárást megindítását. ha az
érintett gép j árn1ű továbbra is közterületen
ta lálható."
, ,_

-

- - - - - - - - - - - - - - -____-{ Törölt:

(3) A (2) bekezdésben foglalt e ljárás a
j o gsértővel szemben a közösségi együtté lés
alapvető szabályainak megszegését, ill etve
ezek elmul asztását követő 30 napon belül
indítható meg.

(4) Az e rende letben )11eghatározott
közösségi együttélés a l apvető szabályainak
megszegése vagy megsértése miatt a
közterü let-fe l ügyelő
ötvenezer fo rintig
terjedő helyszíni bírságot s zabhat ki .

(2b) A közterület- fel ügyelő a (2a)
bekezdés szerinti értesítés e lhe lyezését ől
követően
10
napot
szám ított

Tö rölt :

(S) Helyszíni bírs ág kiszabásának 18.
életévét be nem töl tött személl yel szemben
nincs helye.
Törölt: (6) Közigazgatást és a helyszini
bínág helyett figyelmeztetés is
alkalmazliató, ha a cselekmény vagy
mu lasztás csekély ménékben sén i a
közösségi együttélés alapvctö szabályait és
a figychnrnetéstól kclló ,;sszatanó hatás
várható.

(8) Amenny iben a közösségi egy üttélés
szabályait sértő magatartás fo lyamatos
mulasztás formájában valósul meg, a
bírság ugyanazon magatartás miatt több
alkalommal is kiszabható.

Tö r ö lt :
(7) A bírság összegének megállapításakor
figyelemmel ke ll lenni a közösségi
együttélés sw bályaiba Utközö magatartás
súlyilrn, közösségre veszélyes jellegére. a
közrend védelmére és a közterületek
rendjének biztositAsára. A bírság
kiszabáslmál sülyosító körülményként kell
énékclni. ha. a magatartási tanúsító személyt
korábban hasonló cselekmény vagy

(9) A kiszabott közigazgatási bírsá ot
illetve helyszíni bírságot a joge rőre
emel kedésétől számított 30 napon belül
átutalássa l vagy postai készpénzátutalás i
megbízással kell megfi zetn i.

mulasLlás miau a rendelet szc.rirni
jogkö•-ctkczmények bármclyiké\'cl
sújtották.
Törölt: közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáhnuís általános szabályairól szóló
2004 é"i CXL. törvény (Ke t.)

10. A gépjármű üzembentartójáva l
kapcsolatos kü lönös eljárási szabítlyok

b) a hatóság részéről e ljáró személy
észlelése és bi zonyítékkal alátámasztott
írásbeli j elzése a lapján.
(2a) Az engedély nélkül közterületen tárolt
üzemképtelen gép j árn1űvön vagy roncs
járm űvön a közterü l et-felügyel ő értesítést
helyez el, amelv tarta lmazza az S. § (2)
bekezdés
g)
pontj a
szerinti
szabál yszegésről
és
annak
jogkövetkezményei ről szóló tájékoztatást.

Töröl t : 11

IJ. §
( 1) A .D. § g}
.szabá1yszegésért
üzembentan ója felel. .
„

„

EOntjában fog lal t
a
~Qi ánnű
,.

---

.. ~

Törölt: gépjármú úze mbentan ója az e
rendelet
Törölt: közösségi cgyOttélés alapvetó
szabályának mcgsén éséén
Törölt: objektlv felelősséggel tanozik

0
(2) A ,,,épJármu
uzembentartoJa mentesul
Törölt: a közösségi együttélés alapvetó
.ttz (1) bekezdése szerinti felelősséoe alól,
szabályainak rnegsénéséén " aló objektív
ha az eljáró hatóság eljárást megindító
értesítését követő 8 napon belül
____.-{ Törölt : igazolja. hogy:

a) igazolja, hogy a gépj ármű
a
szabályszegés időpo ntj á t mege l őzően
jogell enesen került ki a birtokából, és e___---{ Törölt : igazolja. hogy

jog el1enességgel összefüggésben
a
megelözöen
dr. Lamperth Mónika s.k. Hajdu László s.k.
szabályszegést
kezdeményezte a ~1'""a_,,,ta"'""'s'=k=ö~r=
re""l=re~n=d=e=·l=k=cz=o="_ _ _ _ j egxzö
olgánnester ..----{~T_ö_rö_lt_:_m_cs'-·fc_·1c_·1ö_ _ _ _ _ _~
hatóság eljárását,
b) nyilatkozik, hogv a gépjárm íivet .- ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _
szabályszegés idöpontját megel özöen má s~zemél yjiaszn á l atáb a adta~ ezt
Qfil a használatba vevö személl vel a
használat tárgyában létre jött kétolda lú
megá llapodással. vagy ennek hiánvában
a Jillználatba vcvö személy _Jelj~------------------~
bi zonyító erejű magánokiratba foglal t
nyilatkozatáva l igazolja . •_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - - - - - -- - - - - - - - - bb) menetlevéll el vagv fuvarle vél lel
igazo l ja azon gépjánnüvek esetében,
melyek kü lö n jogszabál y alapján a
közúti
forgal omban
csak
ilyen
dokumentumo kkal vehetnek részr., -•- - - - - _ _ __________ _ _ _ __
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(3) A (2) bekezdés b) pont ba) a lpont ja

Formázott: Listaszerű bekezdés

szerinti nvilatk ozatnak tarta lmaznia kell
a)
a
gé pjármű
(rendszámát).

hatósági

jelzését

b) a természetes sze méh• üzembentartó és
használ atba vevő nevét. születési helvét és
idejét. lakcímét. nem természetes személv
üzembentartó és használatba vevö személy
esetén
annak
me1mevezeset
és
székhelyének címét. va lamint
c)

J4)

dátum szerűe n

a használat

id őtartam á t.

/\ _('.? ) beke3 dés szerinti esetben a

gép jármű haszná ló ja fe le l a haszná lat ide je
alatt megvalós ult. „6. § g) p o ntja sze rint i
szabá 1yszegésért .

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

12.§
( 1) Ez a rendelet 20 15. december 1. napján
lép hatál yba.
(2)
E
rendeletben
foglaltakat
a
hatályba lépést
követöen
elkövetett
cse lekményekre kell alkalmazni.

---'"

--,

~
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