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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A Képviselő-testület a márciusi ülésén – a szabálysértésekre vonatkozó új törvényi 
szabályozásnak megfelelően – hatályon kívül helyezte a korábbi szabálysértési 
tényállásait és ezzel egyidejűleg meghatározta a helyi szinten bírsággal sújtandó 
közösségellenes magatartások körét. A rendeletek módosítását követően az 
Országgyűlés a 2012. április 10-ei ülésén módosította a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezését. A 
módosítás a szöveg pontosításán túlmenően megemelte a kiszabható bírság felső 
határát és egyben lehetővé tette az ilyen magatartások elkövetőivel szemben a 
helyszíni bírság kiszabását is, illetve – a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény módosításával 
összhangban – megteremtette a bírság kiszabásánál a mérlegelés lehetőségét. 

Az Mhötv. 51. § (4) bekezdésének módosított szövege: „A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat 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.” 
 
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a módosított törvényi szabályozásnak 
megfelelően módosítsa a vonatkozó rendeleteit. A módosítás a rendeleteknek 
kizárólag a bírság mértékére és módjára vonatkozó rendelkezéseit érinti. A javaslat 
egyben feljogosítja az Újpesti Közterület-felügyeletet, hogy a közösségellenes 
magatartások elkövetőivel szemben felléphessen és helyszíni bírságot is 
kiszabhasson. 
 
 
 
Ú j p e s t, 2012. május 21. 
 
 
 
     
         Wintermantel Zsolt 



 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

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

 
egyes önkormányzati rendeletek 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 51. § (4) 
bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az Újpest jelképeiről szóló – többször módosított - 8/1993. (IV.8.) önkormányzati 
rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott valamely tilalmat megszegi, azzal 
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.” 
 

2. § 
 
A szeszes italok közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló – módosított - 
14/2000. (VIII.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § Aki a közterületen – ide nem értve a 3. §-ban meghatározott területeket - szeszes 
italt fogyaszt, azzal szemben – amennyiben a magatartásával nem valósít meg 
szabálysértést – ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.” 

 
3. § 

 
A plakátok elhelyezésének szabályairól szóló – módosított - 22/2004. (VII.05.) 
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott valamely tilalmat megszegi, azzal szemben 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.” 
 

4. § 
 

Az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló – többször módosított - 6/2005. (V.02.) 
önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. § Aki  
   a) olyan állatot tart, amely e rendelet alapján nem tartható, 
   b) engedélyhez kötött állattartás esetén az állatot engedély nélkül vagy az 

engedélyben foglaltaktól eltérően tartja, 
   c) az engedélyezett vagy az engedély nélkül tartható egyedszámnál nagyobb számú 

állatot tart, 
   d) az állatot nem az e rendeletben meghatározott helyen vagy feltételekkel tartja, 
   e) az ebtartás e rendeletben meghatározott különös szabályait megszegi, 



   f) közterületen állatot etet, 
   g) közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatot etet, ide nem 

értve az énekesmadarak madáretetőből történő etetését, 
azzal szemben – amennyiben a magatartásával nem valósít meg bűncselekményt vagy 
szabálysértést – ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.” 

 
5. § 

 
A történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról szóló – többször 
módosított - 9/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott valamely tilalmat megszegi, azzal szemben 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.” 

 
6. § 

 
(1) A közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított - 20/2007. 

(IX.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 33. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(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 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.” 

(2) Az R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Azzal szemben, aki az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.” 
 

7. § 
 
Az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló 26/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
a következő h) ponttal egészül ki: 
(A Közterület-felügyelet feladatai - a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött 
megállapodásban foglaltakra figyelemmel - a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokon túlmenően:) 
   „h) intézkedés az önkormányzati rendeletben meghatározott közösségellenes 
magatartások elkövetőivel szemben, ennek során helyszíni bírságot is kiszabhat.” 
 

8. §. 
 
Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


