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Előterjesztés 
 
Tárgy: Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 226/2013.(XI.28.) hatá-
rozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése meghozta a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendele-
tét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” tárgyban. A fő-
városi rendelet 2. mellékletébe építették be a fővárosi kerületek javaslatait a konkrét közterületek 
kijelöléséről, köztük 2. pontként a tárgyban hivatkozott határozatunkban meghatározott közterü-
leteket.  
 
Az Alapvető Jogok Biztosa a Kúria előtt normakontroll eljárást kezdeményezett, aminek ered-
ményeként a Kúria Önkormányzati Tanácsa a rendelet 2. mellékletének több pontját, így az új-
pesti területekre vonatkozót is megsemmisítette. A döntésnek az Önkormányzatunkra vonatkozó 
indokolásában a Kúria megállapítja, hogy  
 

- egyes területek beazonosítására nem egyértelmű az érintettek számára a helyrajzi szám, 
hanem a közterület elnevezését is alkalmazni kell (például utcanév), 

- a kerületünkben meghatározott területek esetében nem kereshető vissza, nem állapítható 
meg, hogy azok a Szabálysértési törvény szerint mely védett érték mentén kerültek kije-
lölésre. 

 
Mindezek alapján szükségessé vált határozatunknak a Kúria döntésének megfelelő módosítása, 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalása.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015.(IV.30) határozata az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 
226/2013.(XI.28.) határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabálysértési törvény 
179. § (3) bekezdésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a hajléktalanok életvitelszerűen megva-
lósuló közterületi tartózkodása tárgyában megalkotott 77/2013. (XII. 3.) Fővárosi Közgyűlési 
rendelet  
 

- 1. melléklet 4. pontjában felsorolt aluljárókat javasolja kiegészíteni Újpest-központ és 
Újpest Városkapu aluljárókkal; 
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- 2. melléklet 2. pontjának a szövegére az alábbi, egységes szerkezetű javaslatot terjeszti 
elő: 

 
„2.   Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata – a közbiztonság és a közegészség 
mint védett közérdek érdekében – a tulajdonában lévő közterületek közül: 
Szent István tér teljes területe; Semsey Aladár park (Virág utca-Lebstück Mária utca között); 
Rózsa liget köz (Király utca-Deák Ferenc utca között); Gábor Ignác park (Lebstück Mária utca-
Rózsa utca között); Katalin park; Kórház utcai park (Nyár utca-Elem utca között); Széchenyi tér; 
Pozsonyi utcai park [72331/23 hrsz.-ú ingatlan]; Pozsonyi utca-Nyár utcai park [70746/1 hrsz.-ú 
ingatlan]; Nyár utcai park [70707/21 hrsz.-ú ingatlan]; Görgey Artúr út menti park [71422/88 
hrsz.-ú ingatlan]; Munkácsy Mihály utcai park [73321/7 hrsz.-ú ingatlan]; Szilas park [76555/1 
és 76554/7 hrsz.-ú ingatlan]; Kósa Pál sétány; Bőröndös utcai park [76561/211 hrsz.-ú ingatlan]; 
Homoktövis park [76539/91 és 76539/78 hrsz.-ú ingatlan]; Székpatak utcai park [76539/30 hrsz.-
ú ingatlan]; Homoktövis utca-Kőrösbánya utcai park [76512/398 hrsz.-ú ingatlan]; Sárpatak utcai 
park [76539/56 hrsz.-ú ingatlan]; Béke tér; Aschner Lipót tér; Szabadság park; Rajki Márton tér; 
Gyulai tér; Mártírok útja-Nyár utca-Tavasz utca-Berda József utca közötti terület [70581/1 hrsz.-
ú ingatlan]; Rózsa utca-Virág utca közötti park [70897/23 hrsz.-ú ingatlan]; Orgona utcai park 
(Tulipán kert) [76561/224 hrsz.-ú ingatlan]; Rózsa utca-Nyár utca közötti tér [70897/23 hrsz.-ú 
ingatlan]; Lóverseny tér [76561/69 hrsz.-ú ingatlan]; Kordován tér-Szabolcsi Bence tér 
[76561/121 hrsz.-ú ingatlan]; Ugró Gyula sor melletti terület [76331/262, 76331/246, 76331/252 
hrsz.-ú ingatlan], Megyeri út-Külső-Szilágyi út sarok [76539/67 hrsz.-ú ingatlan]; Váci út – 
Bocskai utca – Temesvári utca – Berda József utca – Budapest-Esztergom vasútvonal által hatá-
rolt terület közterületei [70430/6, 70428/2, 70428/1, 70429 hrsz.-ú ingatlan]; Kassai utca közte-
rület [70680/1 hrsz.-ú ingatlan]; Virág utca közterület [71422/59 hrsz.-ú ingatlan]; Petőfi utca 
közterület [71422/175 hrsz.-ú ingatlan]; Szabadság tere [73307/6, 73307/5 hrsz.-ú ingatlan]; 
Szent László tér [73316 hrsz.-ú ingatlan]; Váci út közterület Hajóállomás [70411 hrsz.-ú ingat-
lan]; Óceánárok utca-Szilas park közterület [76555/2 hrsz.-ú ingatlan].” 
 
felelős: jegyző 
határidő: azonnal 
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