2020. július 03.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. július 16-ai ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló
közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018 (IV.13.) rendeletének módosításáról

Előterjesztő:
•

Gelencsér Ferenc - alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

JEGYZŐI KABINETRE

2020 JÓL 06,
ÉRKiljnT

Többször foglalkoztunk már a Képviselő-testület ülésein a közterülethasználat szabályaival.
A kerület lakói felől több ízben kaptunk visszajelzéseket a kerületben megvalósult
rendezvényeket követő köztisztasági káoszról, kiemelve, hogy az amúgy szelektíven
gyűjthető hulladékokat a rendezvényszervezők legjobb esetben is összeöntve szállították el
(néha azonban még úgy sem).
Erre tekintettel a fenti rendelet módosítását javaslom:
1. A a Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 5/2018 (IV. 13.)
(a továbbiakban: Rendelet) rendeletének 10. § (1) bekezdésének a) pont k) alpontját az
alábbiak szerint módosítja: a „keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni"
szövegrész törlésre kerül. A Rendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbi m)
alponttal egészül ki: ,,m) annak előírását, hogy a jogosult köteles a keletkezett hulladék
közterületfoglalás időtartama alatti elszállításáról gondoskodni. A várhatóan napi 200
főt meghaladó látogatottságú rendezvények esetén a közterület-használati
hozzájárulás feltétele a fővárosi hulladék-elszállításáért felelős közszolgáltatótól
megrendelt, szerződéssel vagy azzal egyenértékű megállapodással igazolt
rendezvénytakarítási szolgáltatás igazolása, a hulladékok szelektív gyűjtése és az
időtartam végén annak elszállítása. A gyűjtés során a hulladékot egymástól
elkülönített 'újrafelhasználható - papír', 'újrafelhasználható - fém- és
műanyaghulladék' és 'kommunális' hulladéktárolókba kell gyűjteni."
határidő: a testületi ülésen - 2020. július 16.
felelős: jegyző
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Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat
Jegyző
FELJEGYZÉS
Váradiné Naszályi Márta polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Asszony!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a képviselő a képviselő-testület ülésén — a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát.
Gelencsér Ferenc József alpolgármester előterjesztésében kezdeményezte Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről
szóló 5/2018. (TV. 13.) önkormányzati rendelet módosítását.
'
Az előterjesztés tartalmi és formai vizsgálatát követően megállapítom, hogy az előterjesztés tartalmi
szempontból a hatályos jogszabályoknak megfelel. A végrehajtott kodifíkációs módosítások után
az előterjesztés jelen feljegyzés 1-3. mellékletei szerint módosított szövegael történő elfogadását
javaslom.

dr. Tarjányi Tamas
jegyző

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló
közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018. (IV. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rendelet 10. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közterület használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:)

„k) annak előírását, hogy a jogosult köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a
közegészségügyi feltételeket betartani, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkákat
elvégezni,”
2. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A közterület használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:)

„m) annak előírását, hogy a jogosult köteles a keletkezett hulladék közterület-foglalás időtartama
alatti elszállításáról gondoskodni. A várhatóan napi 200 főt meghaladó látogatottságú rendezvények
esetén a közterület-használati hozzájárulás feltétele a fővárosi hulladék-elszállításáért felelős
közszolgáltatótól megrendelt, szerződéssel vagy azzal egyenértékű megállapodással igazolt
rendezvénytakarítási szolgáltatás igazolása, a hulladékok szelektív gyűjtése és az időtartam végén
annak elszállítása. A gyűjtés során a hulladékot egymástól elkülönített ’újra-felhasználható — papír’,
’újra-felhasználható — fém- és műanyaghulladék, és ’kommunális’ hulladéktárolókba kell gyűjteni.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budapest, 2020. július

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

2. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletmódosítás az önkormányzati tulajdonban és kezelésben álló közterületek
tisztaságának megóvását szolgálja, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: A rendeletmódosítás
szelektív hulladékgyűjtés útján hozzájárul a környezetvédelemhez és az egészséghez
környezethez való jog biztosításához.
A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletmódosítás
hatályba lépésével az adminisztratív terhek növekedése nem jelentős.
A rendeletmódosítás
megalkotásának szükségessége,
elmaradásának várható
következményei: A rendeletmódosításra a közterület használati hozzájárulás tartalmi
megváltoztatása illetve pontosítása érdekében van szükség.
A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

3. melléklet
Általános indokolás
A rendeletmódosítást önkormányzati tulajdonban és kezelésben álló közterületek
tisztaságának megóvása, valamint a környezetvédelem és az egészséghez környezethez
való jog biztosítása indokolja.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: Szerkezeti egységet újraszabályozó módosító rendelkezést
tartalmaz.
Indokolás a 2. §-hoz: Kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz.
Indokolás a 3. § - hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

