
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének

21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek 
módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  16.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a 
szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II. 
törvény  254.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatköre  alapján  az  alábbi  rendeletet 
alkotja

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló  
36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1.  § Hatályát  veszti  a  helyi  önkormányzati  jelképek  és  a  település  neve  használatának 
rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 12. §-a. 

2. A helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre  
Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok rendjéről, a  

település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - 
Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 

a) 6. § (2) bekezdése,
b) V. Fejezetének „Szabálysértési eljárás” című szerkezeti egysége.

3. A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló  
40/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

3.  §  Hatályát  veszti  a  fák  védelméről,  Faültetési  Alap  létrehozásáról,  kezeléséről  és 
felhasználásáról szóló 40/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

a) „Szabálysértés” című szerkezeti egysége,
b) 13. § (4) bekezdésében a „Szabálysértési kérdésekben az 1999. évi LXIX. törvényt kell 

alkalmazni.” szövegrész.

4. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló  
28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

4.  §  A  közterület-használat  rendjével  és  engedélyezésével  kapcsolatos  eljárásról  szóló 
28/2003.  (VII.  01.)  önkormányzati  rendelet  –  a  továbbiakban:  Közterület-használatra 
vonatkozó rendelet – 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

5. § Hatályát veszti Közterület-használatra vonatkozó rendelet
a) 20. § (12) bekezdésének b), 
b) 20. § (12) bekezdés d) pontja,
c) 21. §-a.



5. Az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok 
elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti az önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések 
és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 14.§-a.

6. Az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet  
módosítása

7.  §  Hatályát  veszti  az  épített  környezet  helyi  védelméről  szóló  32/2010.  (IX.  14.) 
önkormányzati rendelet 14. §-a.

7. A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 6/2001. (II. 27.) önkormányzati  
rendelet módosítása

8. §  A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 6/2001. (II.  27.) önkormányzati  
rendelet 4. § i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„i)  a  Polgármesteri  Hivatal  építéshatósági  csoportjával,  az  állattartási  ügyek  előadójával  és  
Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodájával,”

8. Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

9. §  (1) Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) önkormányzati  rendelet – továbbiakban:  
Állattartási rendelet – 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  E  rendelet  alkalmazása  során  történő  eljárásra  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni.”

10. §  Hatályát veszti  az Állattartási Rendelet VI.  Fejezetének „Szabálysértés” című szerkezeti 
egysége.

9. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester



Általános indokolás

A szabálysértési jogszabályok jelentős változása egyrészt magával hozza a szabálysértésként 
meghatározható  magatartások  megállapításának  megváltozását,  másrészt  a  szabálysértési 
hatóságként eljáró hatóságok változását. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi  II.  törvény 1.  §  (1) bekezdése  úgy rendelkezik,  hogy „szabálysértés  az a 
törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra”, 
254. § (2) bekezdése pedig kötelezettségként előírja, hogy „az önkormányzatok 2012. május 
31-ig  kötelesek  hatályon  kívül  helyezni  az  önkormányzati  rendeletekben  meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket”. A fenti jogszabályhelyek 2012. április 15. napjától kezdve 
hatályosak,  így  egyrészt  önkormányzati  rendelet  többé  már  nem  állapíthat  meg 
szabálysértéseket a jövőre nézve, másrészt általános önkormányzati  kötelezettséggé válik a 
szabálysértési tárgyú jogszabályhelyek hatályon kívül helyezése.

Ezen  általános  önkormányzati  kötelezettségből  kifolyólag  szükséges  jelen  rendeletben  az 
egyes szabálysértési tárgyú szabályozásokat tartalmazó rendeletek módosítása, a vonatkozó 
szabályok hatályon kívül helyezése, és ezzel a fenti kötelezettség teljesítése.

Részletes indokolás

1. § -  3. §,  5. § - 7. §, 9. § - 10. §: Az általános indokolásban jelzett  önkormányzati 
kötelezettségnek eleget téve ezen rendelkezések hatályon kívül helyezik az önkormányzati 
rendeletekbe  foglalt  szabálysértési  előírásokat,  illetve  törvényi  kötelezettségnek 
megfelelően  módosítják  a  szabálysértési  tárgyú  szabályokat,  beleértve  a  rendeletek 
mellékletében foglaltakat is.

4.  § A  melléklet  módosítása  indokolt,  tekintve,  hogy  a  a  hivatkozott  jogszabályhely 
szerint szabálysértési eljárást indítani már nem lehet, azt csak törvényi rendelkezés alapján 
lehet megtenni. 

8. § A jogszabályhely módosítása egyfelől a szabálysértési tárgyú rendelkezések kapcsán, 
másrészt a  hivatal szervezeti egységeinek névváltozása miatt szükséges. 

11. § A hatályba lépésről rendelkezik.

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző



1. melléklet a 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Vagyon Csoport
1184 Budapest, Üllői út 400.

KÉRELEM
a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat

tulajdonában lévő közterületek használatához
Magánszemélyek esetében:
Kérelmező/igénylő neve:............................................................... telefon: ...............................................
Lakcíme:.....................................................................................................................................................
Születési hely: .................................... ideje:….......................... Anyja neve: ...........................................
Adóigazgatási azonosító száma:.................................................................................................................
Őstermelői igazolvány száma: ...................................................................................................................

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező/igénylőneve: ...........................................................................................................................
Kapcsolattartó ügyintéző neve:........................................................ telefon:………................................
Székhelye:.................................................................................................................................................
Adóigazgatási azonosító száma:....................................................... Bankszámlaszám:..........................

Egyéni vállalkozó esetében:
Kérelmező/igénylő neve:.................................................................. telefon:...........................................
Lakcíme:...................................................................................................................................................
Születési hely: .................................. ideje:..................................... Anyja neve: ...................................
Vállalkozói igazolvány száma:....................................... Adóigazgatási azonosító száma:.....................

MEGJEGYZÉS  !   Fenti  adatok közlése a  közterület-használati  kérelmek elbírálásához,  a  közterület-
használatok ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a többször módosított 28/2003. (VII. 01.) számú 
rendelet 6. § (1), a10 §. (2) és a 15. § (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek, bizottságok, 
testület kezelik Jelen tájékoztatás az 1992. évi LXIII. törvényen alapul.

Közterület-használat ideje: 20….. év …..……. hó ..… naptól  20…. év …………..… hó ......... napig
A közterület-használat célja: ........................................ A kért közterület nagysága: .......... m2/db
A közterület helyének pontos leírása: ................................................................................................ 
Kiegészítő közlendők:
A jogosult  a  közterületet  érintő  tevékenységben (üzletek működése,  árusítás,  alkalmi  és  mozgó 
árusítás,  szolgáltatás,  televízió-,  film-,  videó  készítése,  vendéglátó-ipari  terasz-,  kiállítás,-  vásár-,  
termékbemutató,  őrzött  parkoló)  résztvevő  bejelentett  családtagjainak,  alkalmazottainak  vagy más 
megbízottainak adatait:

ha a kérelmező természetes személy: 
név: ………………………………..…………..….. születési hely és idő: ……….……..…………….
anyja neve:  ……………………………………..… adóazonosító jele: ………..…………….…….

ha a kérelmező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
szervezet neve: …………………………………… székhelye: ………………………………….…
cégjegyzékszáma:……………………………....…. képviselője:…………….….……………….....
adószáma:……………………………………….… bankszámla száma: ……..……………………
LEVELEZÉSI CÍM: ( amennyiben a fenti adatoktól eltér):
Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjenek!



A kérelemhez a kérelmezőnek/igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolni.

1.  A  közterületen  folytatni  kívánt  tevékenység  gyakorlására  feljogosító  egyszerű  okirat 
másolatát.
- Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolványának másolatát,
-  Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyző végzésének, vagy 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatának másolatát
- Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: nyilvántartásba vételüket igazoló okirat másolatát. 
(magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges)

2.  Az  igényelt  területre  vonatkozó  helyszínt  ábrázoló  vázlatot,  amelyen  szerepelnie  kell  a 
környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy 
annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.

3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, műszaki leírását és terveit, annak feliratát.

4.  Pavilonok megvásárlását  követő  közterület-használati  kérelemhez  csatolni  kell  1 példány 
adásvételi szerződést.

5.  Pavilonok  bérbeadása  esetén  a  közterület-használati  kérelemhez  csatolni  kell  1  példány 
bérleti szerződést.

6.  Meghatározott  tevékenység  esetén  (szokványos  illetve  kijelölt  helyektől  eltérő  árusítás, 
huzamosabb ideig tartó építkezés, vendéglátó-ipari terasz stb.) közútkezelői engedély birtokában 
adható közterület-használati hozzájárulás.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy

a  kérelem  benyújtása  nem  jogosítja  fel  a  közterület-használatára,  engedély  nélkül 
tanúsított ilyen jellegű magatartása hátrányos következményekkel járhat,
a közterületen csak a 133/2007. (VI. 13.) sz. Korm. r. 4. sz. mellékletében engedélyezett 
termékek árusíthatók,
A fővárosi közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 59/1955. (X. 20.) Főv. 
Kgy. számú rendelet 13. § (1) és a 28/2003. (VII. 01.) sz. önk. KT rendelet 16. § (1) bekezdése 
szerint a közterület használatáért díjat kell fizetni,
A díjat  a  jogosult  a  közterület  tényleges  használatára,  illetve  a  közterületen  elhelyezett 
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

Budapest, 20… év ................. hó.......... nap

kérelmező aláírása


