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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

Véleményezési határidő: 2018. november 6. 16 óra  

Véleményezési cím: tarsadalmiegyeztetes@ujpest.hu 

 

Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen elfogadni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 

jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

   a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az utóbbi időben Budapest szerte, és így Újpesten is megjelentek az úgynevezett sörbiciklik. 

Mivel ezen járművek közlekedését Angyalföld a közelmúltban megtiltotta, így várhatóan 

Újpesten nagyobb számban jelenhetnek meg. A járművek veszélyt jelentenek a 

közterületek rendjére, a köztisztaságra és a polgárok nyugalmára, hiszen azokkal együtt jár 

minden olyan következmény, amely a közterületi szeszes ital fogyasztásból eredhet. A 

járművek jellegéből következően felmerül a szemetelés, a közterületek szennyezése a 

hangoskodás és más szabályszegések elkövetésének veszélye is. Mindezek megelőzése 

érdekében indokolt ezen járművek Újpest területéről történő kitiltása. 

   b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem jár. 

   c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. 

   d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabály megalkotását a közterületek rendjének biztosítása, a köztisztaság és a 

polgárok nyugalmának megóvása teszi szükségessé. 

   e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához nem szükséges külön személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek biztosítása. 

 

Újpest, 2018. október 15. 

 

 

 

 

         Wintermantel Zsolt 

 

 

Rendeleti javaslat 

 

A Képviselő-testület elfogadja a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendeletét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

…/2018. (…...)  

önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 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 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet a 11. §-t követően a 

következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § Aki több ember által hajtható, olyan járművet, amelyen szeszes italt fogyasztanak, 

vagy amelyet szeszes ital kiszolgálására alkalmas berendezéssel szereltek fel 

   a) más számára rendelkezésre bocsát, 

   b) hajt, vagy 

   c) vezet, 

természetes személy esetén kétszázezer forintig, - az a) pontban meghatározott esetben - 

jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 

 

 

Indokolás 

 

Az utóbbi időben Budapest szerte, és így Újpesten is megjelentek az úgynevezett sörbiciklik. 

Mivel ezen járművek közlekedését Angyalföld a közelmúltban megtiltotta, így várhatóan 

Újpesten nagyobb számban jelenhetnek meg. A járművek veszélyt jelentenek a 

közterületek rendjére, a köztisztaságra és a polgárok nyugalmára, hiszen azokkal együtt jár 

minden olyan következmény, amely a közterületi szeszes ital fogyasztásból eredhet. A 

járművek jellegéből következően felmerül a szemetelés, a közterületek szennyezése a 

hangoskodás és más szabályszegések elkövetésének veszélye is. Mindezek megelőzése 

érdekében indokolt ezen járművek Újpest területéről történő kitiltása. 

 


