Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés

alapvető

szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény 67. §-ában, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
8. § (2) bekezdésében és 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény 17. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
R.) 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„5. Játszótéri eszköz: a játszótéren vagy azon kívül elhelyezett eszköz vagy építmény, amelyet a
gyermekek játék céljára, vagy gyermekek és felnőttek sportolás céljára használnak, illetve az az
eszköz, amely a játszóteret funkciója betöltésére alkalmassá teszi.".
2. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az az ingatlantulajdonos,

-kezelő vagy

-birtokos, aki)

„a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a
telekhatár és a járda, illetve a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda
hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán
tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről és a
hó eltakarításáról,"

(megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy
esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható).
(2) Az R. 7. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Aki)
,j) a városrészre meghirdetett lomtalanításkor nem a lomtalanításról szóló hirdetményben közzétett
módon, időpontban vagy helyszínen helyezi ki a lomot, vagy a közterületre kihelyezett lomot
válogatja, azt széthordja vagy azt sajátjaként őrzi,"

(megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy
esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében
kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható).

3. §
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) Aki a közterületen engedély nélkül fás szárú növényt ültet, vagy a rendeltetésszerű használatot
akadályozó tárgyat jogosulatlanul helyez el, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és
természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.".

4. §
Az R. 9. § (2)-( 4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,(2) Közterületen engedély nélkül - a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben
meghatározott kivétellel - fát kivágni tilos.
(3) Tilos a közterületen álló fa életképességét veszélyeztető csonkolása.
(4) Szökőkút medencéjében fürdeni, annak vízébe lépni vagy abból vizet vételezni, valamint annak
vízébe állatot beengedni tilos.".

5. §
(1) Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(3) Tilos - az Önkormányzat által telepített etető kivételével - közterületen, továbbá közös
használatú helyiségben vagy udvaron idegen, illetve gazdátlan állatot etetni.".
(2) Az R. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
,,(3a) Az állat felügyeletét ellátó személy a közterületen történő sétáltatás során köteles az állat által
okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas eszközt magánál tartani és azt a közterület-felügyelő
felhívására bemutatni.".
6. §
(1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségben lévő üzlet, valamint a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
szerinti dohánybolt (a továbbiakban: dohánybolt) szeszes italt a társasházi közgyűlés hozzájáruló
határozatával forgalmazhat.".
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(2) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(5) Az (1)-(3) bekezdés előírásainak megsértése esetén- a dohánybolt kivételével - a Kertv. és a
Ker. által meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.".
(3) Az R. 17. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
,,( 6) Az ( 1) bekezdés előírásainak megsértése esetén a dohánybolt üzemeltetője megsérti a közösségi
együttélés alapvető szabályait, és kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.".
7. §
Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, közhivatalok és
azok telephelyei, továbbá az egyházi épületek ingatlana kerítésének, ennek hiányában telekhatárának,
valamint a játszótéren kívül elhelyezett játszótéri eszköznek a tizenöt méteres közterületi körzete
nemdohányzó közterület. A nemdohányzó közterületen dohányozni tilos.".

8. §
Az R. 14. § (7) bekezdésében a ,,(3) és a (4)" szövegrész helyébe a ,,(3)-(4)" szöveg lép.
9. §
Hatályát veszti az R.
a) 3. § ( 1) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdésében az „A kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése esetén közigazgatási
eljárás lefolytatásának van helye." szövegrész, valamint
e) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1), (3) és (5)
bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 11/A. §
(2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében, 16. § (4)
bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 21. § (1)
bekezdésében az „ötezer forinttól" szövegrész.

10. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését
hatályba.
(2) Az 5. § (2) bekezdése 2021. május l-jén lép hatályba.
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