
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

46/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

A tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának 
szabályairól szóló 30/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A tiltott,  közösségellenes magatartásokról,  a helyszíni és közigazgatási  bírság kiszabásának 
szabályairól  szóló  30/2012.  (VI.  07.)  önkormányzati rendelet  – továbbiakban:  Rendelet  –  II. 
Fejezete – „Egyes tiltott, közösségellenes magatartások” – az alábbi 8/A alcímmel egészül ki:

„8/A. Utcanév- és házszámtáblákkal kapcsolatos szabályok megszegése

8/A. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az 
ezzel  kapcsolatos  munkálatokat  tűrni  köteles.  Amennyiben  e  tűrési  kötelezettségének  nem tesz 
eleget, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Aki utcanévtáblát vagy házszámtáblát

a) beszennyez,

b) eltakar vagy más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

c) jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tűrési kötelezettség megszegése, valamint a (2) bekezdés a) – 
c) pontjaiban meghatározott  cselekmények miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 

2.  §  Ezen rendelet a kihirdetését követő  hónap első napján  lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. október 11.

dr. Peitler Péter 
jegyző

Ughy Attila 
polgármester



Általános indokolás

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai miatt szükséges egyes magatartások tiltottá minősítése, 
közösségellenességükre  tekintettel.  Ennek  módja  a  tiltott,  közösségellenes  magatartásokról,  a 
helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI. 07.) önkormányzati 
rendelet  módosítása,  és a tiltottá minősítendő magatartások ezen rendeletbe történő beépítése.  A 
jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  17.§  (1)  bekezdése  szerint  lefolytatott 
hatásvizsgálat alapján megállapítható, hogy az utca- és házszámtáblákkal kapcsolatos szabályozás 
következtében biztosabban lehet a kerületben tájékozódni és kevésbé sérül a közvagyon.

Részletes indokolás

1. §-hoz:  A közösség,  az  állampolgárok  nyilvánvaló  érdekét  szolgálja  az,  ha  a  közterületeken 
tisztán, világosan megállapítható azok elnevezése. Indokolt, hogy a közösségi érdek védelmében a 
bírságolással,  illetve  annak  kilátásba  helyezésével  tegyük  lehetővé,  védjük az 
utca(közterület)névtáblák és házszámtáblák kihelyezésére irányuló tevékenységet, illetve magukat a 
táblákat.

2.  §-hoz: jelen rendelet  hatályba lépéséről rendelkezik.  A jogalkotásról  szóló 2010. évi  CXXX. 
törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, 
amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

Budapest, 2012. október 11.

dr. Peitler Péter
jegyző

Ughy Attila.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. október 15.

dr. Peitler Péter
jegyző


