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Budapest – Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testület 

Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
 

 
Módosító javaslatok 

a 2008. évi 278. számú előterjesztéshez 
 
 
Tisztelt Képviselő –testület! 
 
 
A Fidesz-KDNP frakció a 25/2004. (V. 18.) Budapest – Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete a közterületek rendjéről és használatáról 
módosítását kezdeményezi, úgy, hogy a Kt. Ülésen ne kelljen két különböző 
napirendet tárgyalni ebben a kérdésben. Ezért – Kernné dr. Kulcsár Dóra 
igazgatási irodavezető asszony javaslatát elfogadva és megköszönve – 
módosító indítványként terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé 
javaslatainkat, amelyek 
 

• a csepeli játszótereken való dohányzást, illetve 
• kerületünk közterületein a dohánytermékekkel való szemetelést, 

cigarettacsikkek elhajigálást tiltanák meg. 
 

A szabálysértőkkel szemben 
 

 a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – az egyes szabálysértésekről 7.§ 
(1) a) és b) pontja, illetve 

 a 25/2004. (V. 18.) Budapest – Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a 
közterületek rendjéről és használatáról 10. §-a alapján kell eljárni. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a csepeli várandós 
kismamák és gyermekeink védelmében, illetve játszótereink, 
közterületeink (HÉV- és buszmegállók, parkok, járdák, sétáló utcák, 
stb.) tisztaságának, rendjének megőrzése érdekében módosító 
javaslatainkat támogatni szíveskedjenek. 
 
 
Budapest, 2008. december 3. 
 
 

Németh Szilárd 
frakcióvezető 

 Internet: www.csepel.fidesz.hu 
 



Módosító határozati javaslatok: 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. 
(V.18.) Budapest – Csepel Önkormányzata Kt. rendelete módosításáról 
szóló rendelettervezet 1 §-a helyébe az alábbi 1. § lép, egyidejűleg a 
rendelettervezet 1. §-ának megjelölése 3. §-ra módosul: 
 
1. § A Rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az Önkormányzat közigazgatási határain belül elhelyezkedő 
játszótereken tilos a dohányzás.”  

 
 

Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2009. január 1. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata 
szükséges. 

 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. 
(V.18.) Budapest – Csepel Önkormányzata Kt. rendelete módosításáról 
szóló rendelettervezet 1 §-a helyébe az alábbi 2. § lép, egyidejűleg a 
rendelettervezet 2. §-ának megjelölése 4. §-ra módosul: 
 
2. § A Rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az Önkormányzat közigazgatási határain belül elhelyezkedő 
közterületen különösen tilos a dohányzás közben keletkező 
melléktermékekkel – cigaretta-, szivarcsikk, használt gyufa – 
való szemetelés.” 

 
 

Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2009. január 1. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata 
szükséges. 
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