
 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 1041 Budapest, István út 14. 

 231-3131, Fax.: 231-3133 

wintermantel.zsolt@ujpest.hu 
POLGÁRMESTERE 

 

ID 114 601 0024 
Management System 

MSZ EN ISO 9001:2015 

valid until: 2019.06.25. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * wintermantel.zsolt@ujpest.hu 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
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: 

A szabályozás Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtásán 
alapul, az a jogszabályi megfelelés érdekében történik. A szabályozás technikai 

jellegű, annak érdemi hatásai nincsenek. A jogsértések szankcionálása a Fővárosi 
Önkormányzattal együttműködve a jövőben is lehetséges. 
   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 magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés 

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. augusztus 28. 
 

 
 

         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. § 
 
Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati 
rendelet 13. §-a. 

 
2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 
 
 

 
Indokolás 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet jelenlegi 13. 

§-a az alábbiakat tartalmazza: 
„Aki a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) fővárosi közgyűlési 

rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be, természetes személy esetén 
kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtás keretében felhívta a 

figyelmet arra, hogy ilyen tartalmú rendelkezés meghozatalára a kerületi 
önkormányzatoknak nincs lehetősége. Mivel a főváros köztisztaság szabályainak 

rendeleti szintű megalkotása a Fővárosi Önkormányzat feladata, így az azok 
megsértése esetében alkalmazandó jogkövetkezményeket is a Fővárosi 
Közgyűlésnek kell szabályoznia, arra a kerületek nem jogosultak. A fentiekre 

tekintettel az érintett rendeleti szabályozást hatályon kívül kell helyezni. 


