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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
§ (1) E rendelet tárgyi hatálya Budapest XXI. kerület Csepel
közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Budapest XXI. kerület Csepel
közigazgatási területén az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét
elköveti.
1.

Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) gépjármű: az 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet I. függelék II. fejezet b)
pontjában meghatározott, beépített erőgép által meghajtott jármű
b) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a)
pontjában meghatározott terület,
c) zöldterület: Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási területén lévő, a
lakosság egészsége megőrzésére, közérzetének javítására, a település
szerkezetének tagolására szolgáló, illetve az intézményi területek
funkcionális használatát, előnyös esztétikai megjelenését biztosító,
jellemzően növényzettel borított terület,
d) játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.)
GKM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott tér.
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A közterületek engedély nélküli, vagy attól eltérő használata
3. § (1) Aki Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában
vagy kezelésében lévő
a) közterületet rendeltetésétől eltérően,
b)1 a közterület használatára vonatkozó, XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011.
(IX.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedély, hozzájárulás
vagy megállapodás nélkül, az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt
meghaladó mértékben használja, ide nem értve azt az esetet, ami a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló törvény szerinti jogosulatlan közterületi értékesítést valósítja
meg.
c) a
közterület-használati
engedélyben,
hozzájárulásban,
megállapodásban
meghatározott
eredeti
állapot
helyreállítási
kötelezettségének nem tesz eleget,
d) burkolatbontási munkát erre vonatkozó engedély nélkül, vagy az
abban foglaltaktól eltérő módon végez, illetve a burkolatbontási
engedélyben meghatározott eredeti állapot helyreállításra vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetése esetén a
cselekmény elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
A közterület rendeltetéstől eltérő használata
4. § (1) Aki Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában
lévő közterületen
a) elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, egyéb közterületi
berendezési tárgyon, lépcsőkön, kőpadokon, szökőkút peremén gördeszkázik,
görkorcsolyázik, rollerezik vagy kerékpározik,
b) lévő közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a rendeltetésétől
eltérő módon használ, vagy azt beszennyezi,
c) lévő játszóteret a nyitvatartási időtartamtól eltérő időpontban
használja, vagy a nyitvatartási időben rendeltetésétől eltérően használja,
d) lévő kutyafuttatót a nyitvatartási időtartamtól eltérő időpontban
használja, vagy a nyitvatartási időben rendeltetésétől eltérően használja,
e)
f) 2bódulat keltésére alkalmas szereket vagy anyagot használ vagy
fogyaszt,
g) 3
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h) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról felszólítás ellenére nem gondoskodik,
i) az ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árkot betemeti, vagy nem
tartja karban,
j) közúton közlekedő jármű szélvédőjét kérés nélkül tisztítja,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetése esetén a
cselekmény elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Környezetvédelmi előírások megsértése
5. § (1) Aki Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában
lévő
a) zöldterületen, zöldfelületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok,
gyep) és a zöldterületek felszerelési tárgyait, vagy azok tartozékait
megrongálja, elpusztítja, azokra hirdetményt, plakátot helyez el,
b) zöldterületen gépjárművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt
útvonalakon közlekedik, oda behajt, beáll,
c) közterületen, zöldfelületen autót vagy bármely más szennyezett tárgyat
mos, illetve az autó karbantartása során keletkezett szennyeződést nem
távolítja el,
d) 4közterületen,
zöldfelületen
kihelyezett
hulladékgyűjtőket
rendeltetésétől eltérően használ, felhatalmazás nélkül, jogosulatlanul
elmozdít,
e) az általa üzemeltetett szórakozó, vendéglátó és árusító helyek, üzletek,
irodák előtti közterület, járdaszakasz, zöldfelület tisztántartásáról, e területről a
hulladék eltávolításáról nem gondoskodik,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetése esetén a
cselekmény elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Csepel jelképeinek jogosulatlan használata
6. § (1) Aki Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló
mindenkor
hatályos
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
önkormányzati jelképeket (Csepel zászlaját, lobogóját vagy címerét)
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engedély nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérően használja,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetése esetén a
cselekmény elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Üzemképtelen jármű közterületi elhelyezése
7. § (1) Aki üzemképtelen járművét közterület-használati hozzájárulás
nélkül tárol Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületen, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterületfelügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Külterületi utcanévtáblák, házszámtáblákra vonatkozó szabályok megsértése
8. § (1) Aki külterületen közterületi utcanévtáblát, házszámtáblát, szöveges
ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyezi, megrongálja, eltakarja,
tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyezi, leszereli, illetve
házszámtáblát ingatlanára nem helyezi ki, százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterületfelügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
I. Fejezet
Eljárási szabályok
9. § (1) E rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával
kapcsolatos eljárásban, átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
10. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a jelen szakaszban meghatározott
eltérésekkel.
(2) Helyszíni bírság kiszabásának 18. életévét be nem töltött személlyel
szemben nincs helye.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése, illetve ezek
elmulasztása miatti eljárás bejelentés alapján, az intézkedésre jogosult
közterület-felügyelő
bizonyítékkal
alátámasztott
írásbeli
jelzése,
a
polgármesteri hivatal köztisztviselőjének észlelése, vagy bármely hatóság
kezdeményezésére indul.
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Záró rendelkezések
11. § E rendelet 2013. március 7. napján lép hatályba.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző
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