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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 
20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk már évek óta foglalkozik a közterületi mozgó-árusítás 
során alkalmazott hangjelzések problémájával. 
A kérdésben, a kereskedők és a lakosság közötti érdekellentétek - részben 
a lakossági panaszokban, részben a vállalkozások által újra és újra 
benyújtott kérelmekben mutatkoznak meg. A kérdéssel a Képviselő-
testület és az illetékes Bizottság már több alkalommal foglalkozott.  
A problémát csak jogszabályi szinten, önkormányzati rendelet 
megalkotásával lehet rendezni. Ennek során figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint egy egyébként legálisan 
folytatható tevékenységet az Önkormányzatok helyben és időben ugyan 
korlátozhatnak, de a területükről teljes körűen nem tilthatnak ki. 
A mellékelt rendelet-tervezet javaslatot tesz azon útvonalak 
meghatározására, amelyeken a mozgóbolti árusítás során alkalmazható 
hangjelzés. A kijelölt útvonalak lényegében Újpest  egészét átszövik, 
ugyanakkor nem terjednek ki a kertvárosi és a lakótelepi belső 
úthálózatra. A javaslat időbeli korlátozást is tartalmaz, amely a lakosságot 
a pihenőidőben védi az indokolatlan zajterheléstől. 
 
Ugyanakkor a rendelet-tervezet - figyelemmel az új szabálysértési törvény 
előírásaira is - a közterület-használati rendeletből törli a szabálysértési 
tényállásokat, illetve a törvény által megengedett körben meghatározza 
azokat a kirívóan közösségellenes közterületi magatartásokat, amelyek 
elkövetőivel szemben igazgatási bírságot kell alkalmazni. Természetesen a 
magasabb szintű jogszabályok által szankcionált magatartások nem 
szerepelnek a rendeletben. 
A korábban szabálysértésként kezelt engedély nélküli közterület-
használati ügyekben az új törvényi szabályozás szerint már nem lehet 
külön igazgatási bírságot alkalmazni, mert az ilyen magatartást 
tanúsítókkal szemben a rendeletünk már jelenleg is előírja a többlet 
díjfizetési kötelezettséget. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja 
el. 
 
 
 
 
Ú j p e s t, 2012. március 12. 
 
 
 
     
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről 
szóló – többször módosított - 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

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

 
a közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször 

módosított - 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 54. § (5) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított - 
20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 33. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„33. § (1) Mozgóbolti árusítás során kizárólag a 3. számú mellékletben 
meghatározott útvonalakon alkalmazható hangjelzés és kizárólag 

a) munkanapokon 7-19 óra közötti 
b) pihenő- és munkaszüneti napokon 9-13 óra közötti 

időszakban. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a járművel történő hangosított 
tájékoztatási tevékenységekre is alkalmazni kell.  
(3) Azzal szemben, aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hangjelzést 
vagy hangosítást 
   a) a 3. számú mellékletben meghatározott útvonalakon kívül, vagy  
   b) az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül 
végzi, ötvenezer forint igazgatási bírságot kell kiszabni.” 
 

2. § 
 
Az R. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„34. § (1) Tilos parkban vagy más zöldfelületen gépjárművel parkolni. 
(2) Azzal szemben, aki az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat 
megszegi, harmincezer forint igazgatási bírságot kell kiszabni.” 
 

 
3. § 
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Az R. az e rendelet melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki. 
 

4. §. 
 
Ez a rendelet 2012. április 15. napján lép hatályba. 
 

5. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 33. §-át 
megelőző alcím-megnevezés és a 35. §-a. 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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melléklet a …/2012. (…...) önkormányzati rendelethez. 
 
„3. számú melléklet 
 
Mozgóbolti árusítás során hangjelzés alkalmazására és járművel történő 
hangosított tájékoztatási tevékenységre kijelölt útvonalak: 
 
 Árpád út 
 Baross utca 
 Berda József utca 
 Deák Ferenc utca 
 Elem utca 
 Erdősor utca  

Farkaserdő utca 
 Fóti út 
 Görgey Artúr utca 
 Hajló utca 
 Homoktövis utca 
 István út 
 Külső Szilágyi út 
 Leiningen Károly utca 
 Megyeri út 
 Munkásotthon utca  

Nádor utca 
 Óceánárok utca 
 Petőfi utca 
 Pozsonyi út 
 Rózsa utca 
 Sporttelep utca 
 Szent Imre utca 
 Szilágyi utca 
 Tél utca 
 Temesvári utca 
 Váci út” 
 
 


