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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

4<f cf : számú előterjesztés 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Somlyódy Csaba képviselő úr a 2. melléklet szerinti javaslatával kezdeményezte a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 44. §-a alapján - a Somlyódy 
Csaba képviselő úr kezdeményezésében foglaltak idézésével - a jelen előterjesztést nyújtom 
be a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

,,[. . .} Az 1. melléklet szerint javaslom a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
3212015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: együttélési rendelet) 
módosítását a Kőbányán kialakult drogválság felszámolására tett első lépésként, (Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács) biztonsági ajánlások és gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével. 

l. A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) -
az együttélési rendeletében egy szakaszban, azon belül egy bekezdésben és egy ehhez tartozó 
mellékletben szabályozta többek között ez utóbbiban felsorolt ingatlanokban (parkokban) a 
póráz nélküli kutyasétáltatás alapvető szabályát. A szabályozás [J 4.§ (4) bekezdés és a 2. 
melléklet} eredményeképpen is a közterületek biztonsága lazult, a drogterjesztés és közterületi 
drogfogyasztás erősödött. Kőbánya polgármestere által a sajtóban/médiában megerősített -
ezzel hitelesített - megfogalmazás szerint drogválság van Kőbányán. 

2. Mivel Kőbányán - egyébként nagyon szerencsés módon - sok park és zöldterület található, 
azokon a kutyásoknak köszönhető véletlenszerű és csoportos megjelenés nem csak 
biztonságpolitikai alapaxióma, Kőbányán most már bizonyíthatóan közbiztonságot javító
fenntartó tevékenység. Emellett a zöldfelületek tradicionálisan az állattartók és a nem 
állattartók találkozási pontjai. Ahol a legtöbb problémát nem az állattámadások vagy 
állategészségügyi problémák okozták, hanem többnyire a gazdák kisebbségének felelőtlen 
közterület használata. A helyi adatok szerint ez a kisállattartóklhobbiállat-tartók 9%-ra 
jellemző. 

3. A fentiekre tekintettel, a válsághelyzet önkormányzati hatáskörben azonnal megtehető 
megoldására tett intézkedések közül elsőként az együttélési rendelet szabad kutyamozgást 
megtiltó rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezését javaslom. " 



II. Hatásvizsgálat 

„ A módosítás végrehajtása után a közterületi „passzív " (épített/tájépített) biztonsági 
ajánlások közül kettő feltétel teljesül: 
1. véletlenszerű, leginkább csoportos jelenlét/mozgás a közterületeken/zugos zöldterületeken, 
mint legalább „zavaró tényező", 

2. a megjelenés jogosítása és annak tudatosítása úogszerű a kutyások ott léte, tehát nincs 
,, visszatámadási" lehetőség) 
Megfelelő - akár ezt az intézkedést továbbvivő/kiegészítő - egyéb intézkedések megléte esetén, 
első lépésként a közterületi drogfogyasztás folyamatos zavarása eredményeképpen 
valamelyest csökken a drogosok utcai, parkokbeli jelenléte. Folyamatos fenntartása esetén 
csak ez az egy intézkedés a drogosok közterületi jelenlétének valamilyen szintű lokalizálása 
mellett egyéb esetekben is zavaró tényezőt jelent. Mint például az illegális szemétlerakás. " 

III. A végrehajtás feltételei 

„ Javaslom, hogy a képviselő-testület helyezze hatályon kívül az együttélési rendelet 
parkokbeli kutyasétáltatásra vonatkozó rendelkezéseit. " 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015 . 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2018. szeptember 14. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12018. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 

a) 14. § (4) és (5) bekezdése, valamint 
b) 2. melléklete. 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

3.§ 

AzR. 
a) 14. § (6) bekezdésében az ,,(1)-(4)" szövegrész helyébe az „(1)-(3)" szöveg, 
b) 14. § (7) bekezdésében a ,,(3) és a (4)" szövegrész helyébe a ,,(3)" szöveg 

lép. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagja Javaslat rendelet módosítására 

Javaslat 
a Képviselő-testület részére 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 

rendelete módosítására 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 44. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. melléklet szerint javaslom 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: együttélési rendelet) módosítását a Kőbányán kialakult drogválság 
felszámolására tett első lépésként, (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács) biztonsági ajánlások és 
gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével. 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
- az együttélési rendeletében egy szakaszban, azon belül egy bekezdésben és egy ehhez 
tartozó mellékletben szabályozta többek között ez utóbbiban felsorolt ingatlanokban 
(parkokban) a póráz nélküli kutyasétáltatás alapvető szabályát. A szabályozás [14.§ (4) 
bekezdés és a 2. melléklet] eredményeképpen is a közterületek biztonsága lazult, a 
drogterjesztés és közterületi drogfogyasztás erősödött. Kőbánya polgármestere által a 
sajtóban/médiában megerősített - ezzel hitelesített - megfogalmazás szerint drogválság van 
Kőbányán. 

2. Mivel Kőbányán - egyébként nagyon szerencsés módon - sok park és zöldterület található, 
azokon a kutyásoknak köszönhető véletlenszerű és csoportos megjelenés nem csak 
biztonságpolitikai alapaxióma, Kőbányán most már bizonyíthatóan közbiztonságot javító
fenntartó tevékenység. Emellett a zöldfelületek tradicionálisan az állattartók és a nem 
állattartók találkozási pontjai. Ahol a legtöbb problémát nem az állattámadások vagy 
állategészségügyi problémák okozták, hanem többnyire a gazdák kisebbségének felelőtlen 
közterület használata. A helyi adatok szerint ez a kisállattartók/hobbiállat-tartók 9%-ra 
jellemző. 

3. A fentiekre tekintettel, a válsághelyzet önkormányzati hatáskörben azonnal megtehető 
megoldására tett intézkedések közül elsőként az együttélési rendelet szabad kutyamozgást 
megtiltó rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezését javaslom. 

II. Hatásvizsgálat 

A módosítás végrehajtása után a közterületi „passzív" ( épített/táj épített) biztonsági ajánlások 
közül kettő feltétel teljesül: 
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1. véletlenszerű, leginkább csoportos jelenlét/mozgás a közterületeken/zugos zöldterületeken, 
mint legalább „zavaró tényező", 

2. a megjelenés jogosítása és annak tudatosítása Qogszerű a kutyások ott léte, tehát nincs 
,,visszatámadási" lehetőség) 
Megfelelő - akár ezt az intézkedést továbbvivő/kiegészítő - egyéb intézkedések megléte 
esetén, első lépésként a közterületi drogfogyasztás folyamatos zavarása eredményeképpen 
valamelyest csökken a drogosok utcai, parkokbeli jelenléte. Folyamatos fenntartása esetén 
csak ez az egy intézkedés a drogosok közterületi jelenlétének valamilyen szintű lokalizálása 
mellett egyéb esetekben is zavaró tényezőt jelent. Mint például az illegális szemétlerakás. 

III. A végrehajtás feltételei 

Javaslom, hogy a képviselő-testület helyezze hatályon kívül az együttélési rendelet 
parkokbeli kutyasétáltatásra vonatkozó rendelkezéseit. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015 . 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2018. szeptember 11. 

Somlyódy Csaba 
képviselő 
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l. számú melléklet a javaslathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2018 ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 
a) 14. § (4) és (5) és (7) bekezdése és 
b) 2. melléklete. 

2.§ 

Az R. 14. § (6) bekezdésében az „az (1)-(4)" szövegrész helyébe az „az (1)-(3)" szöveg lép. 

3.§ 

Az R. 14. § (7) bekezdésében az „a (3) és a (4)" szövegrész helyébe az „a (3)" szöveg lép. 

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

D. Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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