
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

SV~ . számú előterjesztés 

a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2012. április 15-én hatályba lépett, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 
értelmében szabálysértési tényállást a jövőben kizárólag törvény állapíthat meg. A Szabstv. 
254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek voltak hatályon 
kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdése 
ugyanakkor felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben meghatározhasson tiltott, közösségellenes magatartásokat A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati 
rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 

A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható. A tiltott, 
közösségellenes magatartás esetén kiszabott közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárásokban 
az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, a döntés bírósági 
felülvizsgálata kezdeményezhető. 
A közterület-felügyelő jogosult az önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírság 
kiszabására. 

A tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálása során a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. 94/B. §-a lehetővé teszi az elkobzás jogintézményének 
alkalmazását. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete korábban több olyan 
rendeletet alkotott, amelyek egyes rendelkezései meghatározott magatartásokat 
szabálysértésnek minősítettek. Az önkormányzati rendeletek, amelyek szabálysértési 
rendelkezést is tartalmaztak, az alábbiak: 

a) a Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről szóló 4611993. (XII. 
7.) önkormányzati rendelet Kőbánya címerének a rendeletben meghatározottaktól eltérő 
használata tekintetében, 

b) az Önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák 
burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról 
szóló 13/1998. (III. 24.) önkormányzati rendelet a rendeletben foglalt tilalmak és helyreállítási 
kötelezettségek megszegése esetére, 

c) a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 3112004. (VI. 24.) önkormányzati 
rendelet a rendeletben felsorolt megjelöléseknek és neveknek az előírásoktól eltérő felvétele 
vagy használata vonatkozásában, 



d) a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és 
fejlesztéséről szóló 67/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a rendelet által a zöldterületek 
és zöldfelületek használatára vonatkozó egyes előírások megszegőire nézve, 

e) az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet az egyes állattartási 
szabályok megszegése tekintetében, 
j) az Önkormányzat közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával 

kapcsolatos helyi szabályokról szóló 22/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet a szeszesital
és bódítószer-fogyasztás tilalmának, a játszóterek használati rendjének, a dohányzási 
tilalomnak, valamint a közterületen történő szolgáltatásnyújtás tilalmának megsértése esetére. 

A fentieken kívül a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
59/1995. (X. 20.) Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján szabálysértésnek minősült a 
közterületek használatát szabályozó helyi rendeletünk egyes szabályainak megsértése. 

A jogszabály-alkotási lehetőségre tekintettel indokolt önkormányzati rendeletben a korábban 
szabálysértési tényállásként megjelenített magatartások közül mindazokat, amelyek magasabb 
szintű jogszabályban nincsenek szabályozva, tiltott, közösségellenes magatartásként 
szabályozni és szankcionálni. 
Ezen felül feltártunk olyan magatartásokat, amelyek eddig nem kerültek szabályozásra, a 
lakosság széles körét azonban irritálják és a nyugalmát zavaJ:ják, a közterületek rendjét, 
köztisztaságát károsan befolyásolják. Ezeknek a nemkívánatos magatartásoknak az elkövetése 
szintén nem hagyható jogkövetkezmény nélkül. 

Szükséges egy olyan egységes rendelet megalkotása, amelyben az állampolgárok egy 
joganyagban, könnyen eligazodva tudnak ismeretet szerezni az azonos szabályozási 
tárgykörben alkotott helyi szabályokról. Az új rendelet megalkotásával egy rendeletben 
kerülnek szabályozásra azok a magatartások, amelyeknek az elkövetői közigazgatási bírság, 
illetve helyszíni bírság kiszabásával számolhatnak. 

Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése esetén a helyszíni bírságot rögzített 
összegben határozza meg a rendelet, a közigazgatási eljárásban kiszabható közigazgatási bírság 
összegénél pedig a Ket. által meghatározott mérlegelési lehetőséget biztosít a bírság alsó és 
felső határának meghatározásával. 
Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásra a Ket. szabályai 
alkalmazandók, az eljárási határidők betarthatósága és a gördülékeny ügyintézés biztosítása 
érdekében célszerű élni a jegyzőre történő hatáskör-átruházás lehetőségéveL 

A rendelettervezet jelentős hatásokkal járó tartalmára tekintettel javasolern a hatályba lépés 
időpontjaként 2012. július 15-ét meghatározni. A felkészülési idő elegendő arra, hogy a 
lakosság megismerkedjék az új jogszabályi keretekkel, és hozzáigazítsa a magatartását a 
rendelet szabályozásához. A kihirdetés és a hatályba lépés időpontja közötti időszakban a 
Közterület-felügyelet kiemeit figyelmet fordít a leendő közösségellenes magatartásokkal 
kapcsolatos ismeretek terjesztésére, illetve a lakosság előzetes figyelmeztetések útján történő 
[elkészítésére. 

ll. liatásvizsgálat 

A szabálysértési tényállásokra vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezések következtében 
az önkormányzati rendeletben szabálysértésnek minősített magatartásokkal szemben a jövőben 
nincs helye szabálysértési felelősségre vonásnak Szabálysértési felelősségre vonás hiányában a 
korábban szabálysértésnek minősített magatartások gyakoribb előfordulásávallehet számolni. A 
tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotásának hiányában a 



----------- ----------------------------------------

magatartást tanúsítókkal szemben fellépésre, illetve szankció alkalmazására jelenleg nincs, és 
később sem lenne lehetőség. 

A kerület közterületei rendjének, a lakosság nyugalmának, az egészséges környezethez való 
jognak a biztosítása szükségessé teszi a megfelelő helyi szabályozási háttér megteremtését. A 
rendelet célja, hogy megalkotásával elősegítse a közrend, a közbiztonság javítását, a lakosságat 
zavaró magatartások és jelenségek visszaszorítását. 

A rendelet megalkotása a közigazgatási bírság, illetve a helyszíni bírság kiszabásával, valamint 
a jogszabályban meghatározott esetekben az elkobzás alkalmazásával lehetövé teszi a tiltott, 
közösségellenesnek minősített magatartások visszaszorítását, amely a közterületek rendjének és 
a közbiztonságnak a javulását biztosítja. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, 
közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. június 12. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában, a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében és a nemdohányzák 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII. törvény 2/ A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

E rendelet alkalmazásában 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1.§ 

l. Értelmező rendelkezések 

l. Játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet a játszótéri eszközök elhelyezésére 
(telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, fúggetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi 
hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem. 

2. Játszótéri eszköz: a játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti 
elemeit is, amelyet a gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak, illetve azok az 
eszközök, parki berendezési tárgyak, melyek a játszótereket funkciójuk betöltésére alkalmassá 
teszik (pl. padok, szemetes edények, kutak, kerítés elemek stb.). 

3. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a 
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet 
a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, 
továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 

4. Szeszes ital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ker.) meghatározottszeszes ital. 

5. Zöldterület: a kerület állandóan növényzettel fedett, más közigazgatási terület-felhasználási 
egységbe nem tartozó közterület. 

6. Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok 
közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület vagy magánterület (közút, 
magánút). 

7. Közút: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület 
8. Magánút: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közforgalom elől elzárt vagy 

közforgalom elől el nem zárt magánterület. 



9. Úttest: az útnak a járművek köztekedésére szolgáló része. 
l O. Útburkolat: az úttestnek, a járdának, az út egyéb területének, illetve a kerékpárútnak az 

ideiglenes vagy végleges szilárd szerkezete az alappal és az ágyazattal együtt. 
ll. Járda: az útnak a gyalogosok köztekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, 

kiemeit szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt - része. 

2. Eljárási rendelkezések 

2.§ 

(l) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos hatósági eljárást átruházott hatáskörben a 
jegyző folytatja le. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos hatósági eljárás során a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárásban a Ket. alkalmazásával 
elkobzott dolog tulajdonjoga Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatra (a 
továbbiakban: Önkormányzat) száll. 

(4) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárásban a Ket. alkalmazásával az 
elkobzást akkor is ellehet rendelni, ha a dolog nem a jogsértő tulajdona. 

3.§ 

(l) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabott helyszíni bírságot harminc napon belül 
kell megfizetni az Önkormányzat számlájára a jogsértő részére átadott készpénzátutalási 
megbízáson. 

(2) A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye. A 
kiszabott közigazgatási bírságot a jogsértő a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt 
napon belül köteles az Önkormányzat számlájára megfizetni. 

II. Fejezet 
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások 

3. Kőbánya címerének, nevének, a településrészek megnevezésének használata, valamint az 
utcák megjelölése 

4.§ 

(l) Aki Kőbánya címerét engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, illetve az Önkormányzat 
jó hímevét vagy a közösséget sértő módon használja, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, 
és harmincezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő harmincezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(3) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, illetve 
amely a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése útjánjött létre. 



5.§ 

(l) Aki az l. mellékletben meghatározott nevet engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, 
illetve az Önkormányzat jó hímevét vagy a közösséget sértő módon használja, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el, és harmincezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő harmincezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(3) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, illetve 
amely a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése útján jött létre. 

6.§ 

(l) Aki utcanévtáblát, házszámtáblát vagy közcélú információhordozótjogosulatlanul 
a) eltávolít, 
b) kihelyez vagy 
c) eltakar, illetve bármilyen módon a tájékoztató jellegét megszünteti, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Aki a házszámtábla kihelyezésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(4) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet a (l) bekezdésben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak. 

4. A közterület-használati szabályok megsértése 

7.§ 

(l) Aki az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő közterületet az 
Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében meghatározott közterület-használati 
hozzájárulás nélkül, illetve a közterület-használati hozzájárulástól eltérő módon vagy mértékben 
használja, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő harmincezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(3) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak. 

5. A köztisztaság védelme 

8.§ 
(l) Aki 

a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda 
és az úttest közötti kiépített vagy kiépíteden terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és 
síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról, 

b) az ingatlanon lévő felépítmény homlokzatát vagy az ingatlan kerítését nem tartja tisztán, 
c) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az 

ingatlanon lévő hulladék elszállításáról, 



d) nem gondoskodik a telekingatlanról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyesésérő l, 

e) az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán, 
j) a közterületre elhelyezett építési anyagot vagy a törmeléket legkésőbb a kirakástól számított 

8 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el, 
g) a közterületen zöldhulladékot, sót, sós homokot vagy azokkal szennyezett havat helyez el, 
h) hirdetményt, plakátot vagy falragaszt nem a kijelölt helyen helyez el, 
i) kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát vagy egyéb reklámfelületet nem tart tisztán, 
j) felszólításra nem gondoskodik az illegális falragaszok, a közízlést sértő vagy a városképet 

rontó festések eltávolításáról, amennyiben az azokat elhelyező vagy akinek az érdekében a 
kihelyezés történt, nem ismert, 

k) nem gondoskodik a szórólapok, röplapok utcai terjesztői tevékenysége nyomán keletkezett 
hulladék összetakarításáról, 

l) a szelektív hulladékgyűjtő tárolóedényt jogosulatlanul áthelyezi, illetve azt nem a 
rendeltetésének megfelelően használja, különösen ha a tárolóedénybe ott el nem helyezhető 
hulladéket helyez el, 

m) a hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedénybe háztartási hulladéket helyez 
el, 

n) a városrészre meghirdetett lomtalanítás időpontját megelőzően több mint 24 órával helyezi 
el a feleslegessé vált tárgyakat, ingóságokat (lomokat), illetve úgy helyezi el azokat, hogy azzal 
akadályozza a gyalogos vagy a járműforgalmat, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

6. A zöldterület védelme 

9.§ 

(l) A zöldterületet a rendeltetésének megfelelő célra és módon, állaga sérelme nélkül szabad 
használni. 

(2) Járművel csak a zöldterület erre a célra kijelölt részén szabad közlekedni. 
(3) A zöldterületre gépi meghajtású járművel behajtani, illetve beállni tilos. 
(4) Szökőkútban és tóban fürdeni vagy bármilyen módon azok vízébe lépni tilos. 
(5) Aki az (1)-(4) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

(6) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

10.§ 

(l) Aki a zöldterületen a rendeltetésszerű használatot akadályozó tárgyat helyez el, tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 



ll.§ 

(l) Aki a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény 
telepítésére, fenntartására, illetve kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, illetve a fás 
szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen 
kivág vagy megcsonkít, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és huszonötezer forinttól 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő huszonötezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(3) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak. 

7. Aszeszesital-és bódítószer-fogyasztás tilalma 

12.§ 

(l) Tilos szeszes ital közterületen történő fogyasztása a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel. 
(2) Az (l) bekezdésben foglalt tilalmat nem kell alkalmazni 

a) az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező, szeszes ital árusítására 
jogosult vendéglátó egység területére, annak teraszára, illetve a kitelepülésre nyitvatartási 
időben, 

b) aszeszes italt is forgalmazó alkalmi rendezvények területére a rendezvény ideje alatt. 
(3) Aki az (l) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást követ 

el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
(4) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület

felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 
(5) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben meghatározott 

tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak. 

13.§ 

(l) A szeszes italt is forgalmazó, illetve a közterületi terasszal vagy kitelepüléssel nem 
rendelkező üzlet üzemeltetője, az üzemeltető távollétében az alkalmazottja köteles gondoskodni 
arról, hogy nyitvatartási időben az üzlet bármely bejáratától számított tíz méteren belül közterületen 
szeszes italt ne fogyasszanak. 

(2) Aki az (l) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

14. § 

(l) Tilos a nem emberi fogyasztás céljára készült, kóros bódulat előidézésére alkalmas 
bódítószemek közterületen a szervezetbe történő bevitele vagy fogyasztása. 

(2) Aki az (l) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást követ 
el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(4) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak. 



8. A játszóterek használata 

15.§ 

(l) A játszóterek használati rendjét a 2. melléklet határozza meg. 
(2) Aki 

a) a játszótérre szeszes italt visz be, 
b) a játszótéri eszközt nem a rendeltetésének megfelelőerr használja, 
c) a játszótéri eszközt úgy használja, hogy azzal másokat, mások testi épségét veszélyezteti, 
d) a játszótérre - a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - kutyát 

vagy más állatot bevisz vagy beenged, 
tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és húszezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület

felügyelő húszezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

9. Az állattartás 

16. § 

(l) Gazdasági haszonállat csak az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében 
meghatározott övezetben, az állattartási védőtávolságok betartásával tartható. 

(2) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat a többlakásos ingatlan közös használatú 
területeit ne szennyezze. Ennek bekövetkezése esetén a szennyeződés megszüntetéséről az állattartó 
haladéktalanul köteles gondoskodni. 

(3) Állatot tilos úgy etetni, hogy az a más lakásához tartozó vagy az épület közös használatra 
szolgáló területét szennyezze. 

(4) Tilos közterületen, közös használatú helyiségben vagy udvaron idegen, illetve gazdátlan 
állatot etetni. 

17.§ 

(l) Tilos állatot tartani többlakásos lakóépület erkélyén, loggiáján, teraszán, folyosóján, valamint 
közös használatú helyiségében. 

(2) Az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán többlet-állattartási engedély 
hiányában háztartásonként legfeljebb két eb - és egyszeri szaporulata három hónapos korig -
tartható. 

(3) Többlakásos épületben és annak udvarán többlet-állattartási engedély hiányában lakásonként 
egy eb- és egyszeri szaporulatahárom hónapos korig- tartható. 

(4) A lakásban és annak udvarán többlet-állattartási engedély hiányában háztartásonként két 
macska- és egyszeri szaporulatahárom hónapos korig- tartható. 

(5) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. A bekerített ingatlanon 
szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének alkalmasnak kell lennie az eb kiharapásának és 
kijutásának megakadályozására. 



18. § 

(l) Közterületen, többlakásos lakóház közös használatú területein az ebet a fajtájára való 
megkülönböztetés nélkül pórázzal kell vezetni, továbbá a harminc centiméter marmagasságot és 
harminc kilogramm testtömeget meghaladó, illetve magasságtól és súlytól függetlenül a veszélyes 
ebfajtát, valamint az embert mart ebet a harapás lehetőségét megakadályozó szájkosárral is el kell 
látni. E rendelkezést nem kell alkalmazni az Önkormányzat által kijelölt kutyafuttató területén, 
valamint az Önkormányzat által kijelölt és táblával megjelölt területen. 

(2) Kutyaiskolát csak engedéllyellehet működtetni. 

19.§ 

(l) Aki a 16-18. §rendelkezéseit megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és tízezer 
forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A 16. § (4) bekezdésében, valamint a 18. § (l) bekezdésében meghatározott tiltott, 
közösségellenes magatartás miatt a közterület-felügyelő tízezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

10. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje 

20.§ 

(l) A Ker. 6. melléklet l. pont 1.2. alpontjában meghatározott kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital, továbbá az l. pont 1.3. alpontjában meghatározott csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital termékköröket is forgalmazó üzletek- a (2)-(4) bekezdésben foglalt 
kivétellel- 22.00 órától 6.00 óráig nem tarthatnak nyitva. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a szeszes italt is forgalmazó 
üzletre, ha a szeszes ital árusítását 22.00 óra és 6.00 óra között szünetelteti, és erről a jegyző felé 
írásbeli nyilatkozatot tesz. Az üzemeltető ebben az esetben a vásárlókat tájékoztatni köteles a 
szeszes ital éjszakai forgalmazásának szüneteltetéséről. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az 
üzletben, a vásárlók által jóllátható helyen és jól olvasható felirattal kell elhelyezni. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott korlátozást nem kell alkalmazni 
a) a vendéglátó üzletben, 
b) a szálláshely en, 
c) a bevásárlóközpontban, 
d) az üzemanyagtöltő állomáson, valamint 
e) a kulturális létesítményben. 

(4) Az (l) bekezdésben meghatározott korlátozást nem kell alkalmazni december 31-én és január 
l-jén. 

21.§ 

(l) Vendéglátó üzlet zárt helyiségében zeneszolgáltatás, illetve műsoros előadás 22.00 óra és 6.00 
óra között csak zárt nyílászárók mellett nyújtható. 

(2) Vendéglátó üzlet kerthelyiségében, előkertjében, illetve nyitott teraszán zeneszolgáltatás, 
illetve műsoros előadás 22.00 óra és 6.00 óra között nem nyújtható. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás a lakodalmi rendezvényre nem alkalmazható. 

22.§ 

(l) Aki a 20. § (l) vagy (2) bekezdésében, illetve a 21. § (l) vagy (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségét megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 



(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő huszonötezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

ll. A közterületen történő szolgáltatásnyújtás tilalma 

23.§ 

(l) Tilos a közterületen másoknak zaklató módon szolgáltatást nyújtani. 
(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában másoknak zaklató módon nyújt szolgáltatást, aki a 

járókelőnek, gépjárművezetőnek, illetve a nyilvános helyen lévőnek hozzájárulása nélkül végez 
szolgáltatást. 

(3) Aki az (l) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást 
követ el, és húszezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(4) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő húszezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

(5) A Ket. alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amelyet az (l) bekezdésben 
meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra 
szántak. 

12. A közösségi együttélés szabályainak megszegése 

24.§ 

Aki többlakásos ingatlanban 
a) a külön tulajdonában vagy a jogcímétől függetlenül használatában álló ingatlanban végzett 

építési, szerelési, felújítási munkával vagy egyéb zajjal járó tevékenységével - amennyiben a a 
lakóközösség által elfogadott szervezeti és működési szabályzat vagy házirend eltérő időtartamct 
nem határoz meg, vagy valamely zajjal járó tevékenység folytatására nézve eltérő időkeretben 
lehetőséget nem biztosít - munkanapokon a 20.00 órától 7.00 óráig, munkaszüneti és 
ünnepnapokon a 16.00 órától 7.00 óráig terjedő időszakban mások nyugalmát, pihenését zavarja, 

b) a közös használatban lévő területet, épületrészt úgy használja, hogy azzal a lakóközösség 
által elfogadott szervezeti és működési szabályzatban vagy házirendben rögzített előírásokat 
megszeg1, 

c) a közös használatban lévő területen, épületrészen - ha a lakóközösség által elfogadott 
szervezeti és működési szabályzat vagy házirend eltérően nem rendelkezik - dohányzik, alkoholt 
fogyaszt, vagy ott egyedül vagy mással indokolatlanul és másokat zavaró módon, huzamosabb 
ideig tartózkodik, 

d) a külön tulajdonában vagy jogcímétől függetlenül használatában álló ingatlanban általa vagy 
a megbízásából végzett építési, szerelési, felújítási munkálatok során keletkezett, a közös 
használatra szolgáló területre, épületrészre került szennyeződést vagy hulladékat a munkálatok 
befejezését vagy a munkálatok tizenöt napot meghaladó szüneteltetése esetén a szüneteltetés 
megkezdését követő ésszerű, de legfeljebb nyolc napos határidőn belül nem távolítja vagy 
távolíttatja el, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 



13. A közutak használata és a burkolatbontás 

25.§ 

(l) Aki 
a) a közutat nem közlekedési célból, a kezelő hozzájárulása nélkül veszi igénybe, 
b) munkakezdési hozzájárulás nélkül - az azonnali intézkedést igénylő hibaelhárítás 

kivételével- burkolatbontással járó tevékenységet folytat, 
c) az útburkolatot ideiglenesen vagy a megjelölt határidőn belül véglegesen nem vagy nem 

megfelelően állítja helyre, 
d) a közutat érintő munkavégzés során az anyag tárolására, illetve elszállítására vonatkozó 

előírásokat nem tartja be, 
e) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve nem gondoskodik az útpálya vagy a járda 

elszennyeződésének megakadályozásáról, 
j) a munkák befejezése után - az annak időtartamára ideiglenesen kihelyezett - közúti 

jelzéseket nem távolítja el, illetve a megsérült forgalomtechnikai létesítményeket eredeti 
állapotukba nem állítja helyre, 

g) az utak, illetve járdák felbontása esetén az Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendeletében meghatározott helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, 

tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közterület
felügyelő ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki. 

III. Fejezet 
A lakosság nyugalmának biztosítása 

14. Játékterem üzemeltetése 

26.§ 

(l) Nem üzemeltethető II. kategóriába tartozó játékterem ifjúsági, gyermekoktatási vagy 
-nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetve egészségügyi intézmény kétszáz méteres 
körzetében. 

(2) Nem üzemeltethető kártyaterem, l. kategóriába tartozó játékterem és Il. kategóriába tartozó 
játékterem 

a) közterületen álló pavilon jellegű építményben, 
b) a Sibrik Miklós út, Mádi utca, Tavas utca és Gyömrői út által határolt területen, 
c) a Korponai utca, Kolozsvári utca és Kőrösi Csoma Sándor út által határolt területen, 
d) a Liget téren, 
e) a Kozma utcában, valamint 
j) a Sírkert úton. 

27.§ 

(l) A játékterem létesítéséhez történő hozzájárulás legfeljebb egy évre adható, és a 26. §-ban 
meghatározott korlátozásokkal többször meghosszabbítható. 

(2) A hozzájárulás megadására és meghosszabbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
játékterem működése a lakosság nyugalmát nem zavarja. 



15. A közterületen történő dohányzás 

28.§ 

(l) A nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, közhivatalok és 
azok telephelyei, továbbá az egyházi épületek öt méteres közterületi körzete nemdohányzó 
közterület A nemdohányzó közterületen dohányozni tilos. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét a közterület
felügyelő a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (5) bekezdése szerinti helyszíni bírsággal 
sújthatja. 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

29.§ 

Ez a rendelet 2012. július 15-én lép hatály ba. 

30.§ 

(l) Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Önkormányzat közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos 
helyi szabályokról szóló 22/2011. (VI. 20.) rendelete. 

(2) Ez a § 2012. július 16-án hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



l. melléklet a . ../20 12. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat engedélyével használható nevek 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat engedélyével használható az alábbi 
felsorolásban meghatározott név, valamint annak toldalékolt alakja: 

l. F elsőrákos, 
2. Gyárdűlő, 

3. Kőbánya, 

4. Kőbánya-Kertváros, 

5. Kúttó, 
6. Laposdűlő, 

7. Ligettel ek, 
8. Népliget, 
9. Óhegy, 
l O. Téglagyárdűlő, 
ll. Újhegy. 



2. melléklet a . ..12012. (. .... .)önkormányzati rendelethez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által üzemeltetett játszóterek 
használati rendje 

l. A játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért. 
2. A játszóteret, a játszótéri eszközöket, bútorokat, berendezéseket, felszerelési tárgyakat 

rendeltetésszerűen kell használni úgy, hogy a használat másokat, mások testi épségét ne 
veszélyeztesse. 

3. A játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az 
okozott kárért. 

4. A játszótérre kutyát - a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével -
vagy más állatot beengedni vagy bevinni tilos. 

5. A szemetet a játszótéren elhelyezett szemétgyűjtőbe kell elhelyezni a játszótér rendjének és 
tisztaságának megőrzése érdekében. 

6. A játszótérre üvegnek vagy sérülést, balesetet okozó tárgynak a bevitele a gyermekek testi 
épségének megóvása érdekében tilos. 

7. Ajátszótérre szeszes italt bevinni tilos. 
8. A játszótéren és annak ötméteres körzetében dohányozni, szeszes italt, bódító szert fogyasztani 

tilos. 
9. A gyermekek csak az életkoruknak megfelelő játékokat használhatják. 


