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38/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A közterület használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 50/2003. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 28/2003. (VII. 1.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint Budapest Főváros Közgyűlésének 
59/1995. (X. 20.) számú rendelete 2. § (1) és 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § A rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja az alábbiak szerint módosul. 
(1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: 

e) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cím-és cégtábla 
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették 
10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felületek, 
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető és ernyőszerkezet esetében a 2 négyzetmétert, 
cím- és cégtábla esetében pedig az 1 négyzetmétert nem haladja meg, 

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 
munkálatok elvégzéséhez. 

2. § A rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki. 
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

k) érvényes építési engedély birtokában a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapon 
belül építőanyag, állvány tárolásáért. 

3. § A rendelet 19. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki. 
(5) A szeszesital – árusítás, -kiszolgálás és fogyasztás tilalmának megszegése esetén az 

egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 
büntetést kell alkalmazni. 
4. § A rendelet 20. § (12) bekezdés b) és c) pontja helyébe az alábbi lép. 

(12) A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezményei 
b) Aki a taxiállomást az e rendeletben előírt érvényes hozzájárulás nélkül, vagy attól 

eltérően használja, illetve a rendeletben megfogalmazott kötelezettségeket megszegi, 
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

c) Aki a taxiállomások használatára vonatkozó előírásokat ismétlődően megsérti, attól a 
harmadik alkalmat követően a taxiállomás használati engedélyt a taxiállomást üzemeltető 
gazdálkodó szervezet megvonhatja. Akitől az engedélyt megvonták, az engedély 
megvonását követő év március 31-ig új engedélyt nem kaphat. 

5. § A rendelet 23. §-a az alábbival egészül ki. 
Ünnepnap: a törvényben meghatározott ünnep, illetve munkaszüneti napok, kerületi 

rendezvények esetén a Lőrinc (augusztus 10.) és Imre (november 5.) nap. 
6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a 4. § (1) bekezdés g) pontja, 
a 8. § (2) bekezdése, 
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19. § (4) bekezdése. 

7. § A rendelet-módosítás 2004. július 15-én lép hatályba. Előírásait a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
Budapest, 2004. június 24. 

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

Indokolás 

Általános indokolás 

A jogharmonizációs felülvizsgálati munka során a hivatal áttekintette az önkormányzati 
rendeleteket, ezek között a közterület használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról szóló rendeletet is. Megállapítottuk, hogy a rendelet több ponton ellentétes a 
Fővárosi Közgyűlés rendeletében foglaltakkal. A rendelet módosítás során a magasabb szintű 
jogszabály előírásaiba ütköző szabályozást megszüntettük.  

Részletes indokolás 

1. § A helyi rendelet túlterjeszkedett a Fővárosi Közgyűlés rendeletében 
meghatározottakhoz képest, illetve annál szűkebben határozta meg a tényállást. A módosítás a 
Fővárosi Közgyűlés rendeletével összhangban szabályozza a kérdést. 

2. § A jogalkotó továbbra is biztosítani kívánja a mentességet építkezés esetén 
meghatározott időre az építőanyag, állvány tárolására, ezért ezen tényállást a 
mentesség szabályozása körébe került. 

3. § Jogszabályi előírás következtében törölni kellett a magasabb szintű jogszabály 
által megfogalmazott tényállást a rendeletből és csupán a jogszabály előírására való 
hivatkozás maradt meg a rendeletben. 

4. § A Fővárosi Közgyűlés taxiállomások létesítéséről, használatának és 
üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendeletének módosítása 
miatt vált szükségesség a kerületi Önkormányzat rendeletének összhangba hozása a 
magasabb szintű önkormányzati rendelettel. 

5. § Az értelmező rendelkezések keretében az ünnepnap megfogalmazása került 
pontosításra. 

6. § A Fővárosi Közgyűlés rendeletével ellentétes szabályozás miatt szükséges 
hatályon kívül helyezni a kerületi Önkormányzat itt felsorolt előírásait. 

7. § Hatályba lépő rendelkezéseket tartalmaz. 
Budapest, 2004. június 24. 

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

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. június 29. 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 


