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Budapest-Csepel Onkormanyzata 
14/2000.(V.16.) Kt. rendelete 

Egyes helyi rendeletek m6dositrisrir61 
(melyben modositasra keriil: a parlagfi elterjedesenek visszaszoritas~o1 szolo 

14/1993.(IV.27.) Kt. sz. rendelet, az avar es kerti hulladek egeteserol szolo tobbszor 
modositott 23/1995.(XI.01.) Kt. sz. rendelet, az dlatok tartasinak es az allattarto 

mellekepitmenyek elhelyezesenek atmeneti szabalyairol szolo 4/1999.(IJl.23.) Kt. rendelet, 
valamint a tobbszor modositott a kozteriiletek rendjerol szolo 10/1996.(III.26.) Kt. sz. 

rendelet) 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzatokrol szolo 
1990. evi LXV. torveny 16. 5 (1) bekezdeseben foglalt felhatalmhs alapjan, a 
szabalysertesekrol szolo 1999. evi LXIX. torveny 169. 5 (2) bekezdesenek vegrehajtasira az 
alabbi rendeletet alkotja. 

A parlagfii elterjedCsCnek visszaszoritrisrir61 

A parlagfi elterjedesenek visszaszoritasiro1 szolo 1411 993 .(IV.27.) Kt. szamu rendelet 4. 5 
(1) bek. szovege helyebe az alabbi rendelkezes lep. 
,,(I) Szabalysertest kovet el es harmincezer forintig terjedo penzbirsaggal sujthato az aki a 
parlagfii visszaszoritas szabalyairol szolo rendelkezeseket megszegi." 

Az avar Cs kerti hulladCk CgetCsCrol 

Az avar es kerti hulladek egeteserol szolo tobbszor modositott 23/1995.(XI.01.) Kt. s z h u  
rendelet 5. 5 (I) bekezdeseben foglalt rendelkezes helyebe az alabbi rendelkezes lep. 
,,(I) Szabalysertest kovet el es harmincezer forintig terjedo penzbirsaggal sujthato az a 
szemely, aki 2 - 4. 5-okban foglaltakat megsertve avart eget." 

Az rillatok tartrisrinak Cs az rillattart6 mellCkCpitmCnyek elhelyezCsCnek ritmeneti 
szabrilyrir61 

Az allatok tartasinak es az allattarto mellekepitmenyek elhelyezesenek atmeneti szabalyarol 
szolo 411999.(III.23.) Kt. szamu rendelet 11. §-a helyebe az alabbi rendelkezes keriil. 
,,Szabalysertest kovet el - felteve, hogy a cselekmeny sulyosabban biintetendo rendelkezesbe 
nem iitkozik - es harmincezer forintig terjedo penzbirsaggal sujthato, aki az allatok tartasha, 
elhelyezesere, vedelmere vonatkozo, a jogszabalyban rogzitett rendelkezeseket megszegi 
vagy azoktol eltero dlattartast folytat." 



A kozteriiletek rendjCr6lCs hasznilatair61 

A tobbszor modositott kozteriiletek rendjerol es hasznalatarol szolo, 10/1996.(III.26.) Kt. 
szamu rendelet 14. § (5) bekezdese elso mondata helyebe az alabbi rendelkezes lep, es a 
bekezdes masodik mondata valtozatlanul marad. 
,,(5) Aki a kozteriilet az e rendeletben eloirt hozzajhlas nelkul vagy attol eltero modon, 
illetve azt meghalado mertekben hasznalja, a rendeletben megfogalmazott kotelezettsegeket 
megszegi, szabalysertest kovet el es harmincezer forintig terjedo penzbirsaggal sujthato. A 
szabalysertesi torveny alkalmazasaval el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a jogellenes 
kozteriilet-hasznalat megvalosult ." 

(1) Ez a rendelet 2000. junius 1-en lep hatalyba. 
(2) E rendelet rendelkezeseit a hatalyba lepbet kkiietoen indult engedelyezesi es ellenorzesi 

eljirrasokban kell alkalmazni. 

Zhradek: A rendelet kihirdetve: 2000. majus 16. 



A Szabalysertesekrol szolo 1999. evi LXIX. tv. 169. fj (2) bekezdese ertelmeben az 
onkormanyzati rendeletek feliilvizsgalata sziikseges. 
A feliilvizsgalat sorim a hatalyos onkormanyzati rendeletek szankcioit a torveny 6s a 
vegrehajtasira kiadott 2 1 811 999. (XII.28.) Korm. rend. eloirasaival kell osszhangba hozni. 
A Sztv. 2000. marcius 1-to1 hatalyos, ezert - eleget teve a Fovarosi Kozigazgatasi Hivatal 
figyelmezteto felhivasanak is - a XXI. keriileti Onkormanyzat Kepviselo - testiiletenek is 
modositania kell a vonatkozo rendelkezeseit. 
A rendelettervezet 1 - 4 §-aiban 4 rendelet modositasa tortent meg annyiban, hogy a 
szabalysertes eseten kiszabhato birsag osszeget a korabbi 10.000.-Ft es 20.000.-Ft helyett 
30.000.-Ft-ban allapitj a meg. 




