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 24/2000. (VI. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

 a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló - 26/1998. (VI. 30.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 14/1998. (III. 31.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 

35/1997.(XI.25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében, 16. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
törvény169. § (2) bekezdésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § A 35/1997. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

" 6. § (1) Közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos." 
2. § (1) A rendelet 10. § (1)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"10. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki a parkot, ligetet, sétányt, játszóteret meg nem engedett módon vagy célra 
használja."  

(2) A rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
"10. § (3) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 

aki közterületen, erdőben valamint egyéb zöldterületen az állatokat bármi módon 
zavarja, a madarak fészkét rongálja, a tojásokat és a fiókákat kiszedi, kiirtja."  

 (3) A rendelet 10. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
"10. § (4) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

közterületen és egyéb közcélú zöldterületen járművet mos." 
3. § A rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"11. § (2) Nyílt téren, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező berendezésben 
veszélyes hulladékot (műanyag, gumi, olaj, festék, gyógyszer, elem stb.) égetni 
tilos." 

4. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
 (2) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit csak az önkormányzati rendelet 

hatályba lépése után elkövetett szabálysértések elbírálásánál lehet alkalmazni.  
B u d a p e s t, 2000. június 01.  

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 



MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

 

I n d o k o l á s 

Általános indokolás 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Szt.) és az egyes 
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: Kr.) 2000. 
március 1-jén lépett hatályba. Az Szt. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a helyi 
önkormányzatok kötelesek felülvizsgálni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket és azokat, amelyek a törvény, illetve a kormányrendelet 
rendelkezéseivel nincsenek összhangban, vagy csak megismétlik a magasabb szintű 
jogszabályokban meghatározott szabálysértési tényállást, hatályon kívül kell helyezniük. E 
kötelezettségnek eleget téve valamennyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént.  

Részletes indokolás 

Az 1. § -hoz A 35/1997. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése tiltja és 
10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal szankcionálja a közterületen, a közterülethez közvetlenül 
kapcsolódó kapualjban, átjáróban történő szeszesital fogyasztást. A jelenleg hatályos Kr. 12. § 
(1) bekezdés szerint a szeszesital fogyasztás önkormányzati rendeletben meghatározott 
tilalmának megszegője 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Erre való tekintettel kerül 
sor az önkormányzati rendelet 6. §. (1) bekezdésének megfelelő módosítására. Szövegének 
módosítása azért vált szükségessé, mert az Szt. 31. § (3) bekezdése taxatíve felsorolja a 
törvény alkalmazása szempontjából közterületnek minősülő területeket. E körbe a 
közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualj és átjáró is beletartozik. 

A 2. § -hoz Az Szt. 16. § (2) bekezdése értelmében - a korábbi szabályozástól eltérően - az 
önkormányzati rendelet 10.000.-Ft helyett 30.000.-Ft-ban állapíthatja meg a pénzbírság 
legmagasabb összegét. A törvény által lehetővé tett maximális összeg kerül meghatározásra a 
rendeletben, annak érdekében, hogy a szabálysértési eljárások során kellően differenciáltan 
kerülhessen alkalmazásra a pénzbírság büntetés. 

A rendelet szövegének módosítása az 1. §-hoz fűzött indokolásban foglaltakon túl azért 
célszerű, mert a szabálysértési jogban a „közhasználatú zöldterület” meghatározás nem létező 
fogalom.  

A tényállást az „erdőben” kifejezés beiktatásával azért kellett kibővíteni, mert magasabb 
szintű jogszabály az állatok erdőben történő zavarását az nem minősíti jogellenes 
cselekménnyé. 

A 3. § -hoz A helyi önkormányzati rendelet tiltja és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
szankcionálja a veszélyes hulladékok nyílt téren, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező 
berendezésben történő elégetését. Az  új Szabálysértési Kódex 148. § (1) bekezdése ezt a 
jogellenes cselekményt a környezetvédelmi szabálysértések körébe vonja és elkövetése esetén 
150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabását helyezi kilátásba. Erre való tekintettel kerül sor 
az önkormányzati rendelet 11. §-ának megfelelő módosítására. 

A 4. § -hoz Hatálybaléptető és az alkalmazásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
B u d a p e s t ,  2000. június 01. 

  

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


