
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente  
Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Mötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I. Fejezet 
A rendelet hatálya 

 
1. § (1) E rendeletet a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente (a továbbiakban: 
Rákosmente) közigazgatási területén elkövetett, a közösségi együttélés szabályaival szembe 
helyezkedő magatartások tanúsítóival szemben kell alkalmazni. 
 
(2) A közösségi együttélés szabályaival szemben vét az, aki szándékosan vagy gondatlanul az e 
rendelet második részében meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja.  
 
(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, 
ha a magatartása bűncselekményt, szabálysértést vagy más, közigazgatási hatósági eljárás keretei 
között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg. 
 

II. Fejezet 
Eljárási szabályok 

 
2. § (1) A közösségi együttélés szabályát megsértő személlyel szemben százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 
 
(2) A közterület-felügyelő – ha az e rendelet második részében rögzített szabály lehetővé teszi – a 
szabályszegőt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.  
 
(3) A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a 
jogsértés összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kellő visszatartó 
erőt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben ne tanúsítson a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes magatartást. 
 
(4) A közigazgatási bírság valamint a helyszíni bírság befizetésére a döntés jogerőre emelkedésétől 
– azaz a közigazgatási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől és a helyszíni bírság 
tudomásul vételétől – számított 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kötelezett a bírságot 
határidőre nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell végrehajtani. 
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(5) A gépjárművel elkövetett, e rendelet szerinti szabályszegés miatt a helyszíni bírságot a 
gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján 
megállapított üzemben tartó címére fizetési felhívást kell küldeni, amihez csatolni kell a kiszabott 
összeget tartalmazó csekkszelvényt. 
 
(6) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírságot nem veszi tudomásul, az e rendelet 
szerinti közigazgatási eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell 
eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött csekkszelvényen vagy banki 
átutalással a helyszíni bírságot az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg. 
 
3. § (1) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) jegyzőjére (a 
továbbiakban: jegyző) ruházza át. 
 
(2) A jegyző által meghozott határozattal szemben a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a 
döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek 
helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való 
hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni. 
 
(3) A jegyzőnek és a Képviselő-testületnek döntése során e rendelet szabályait kell alkalmaznia. A 
jegyző, illetve a Képviselő-testület eljárására a Mötv., a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
 

III. Fejezet 
Rákosmente Önkormányzatának  

és a kerület városrészeinek jelképeivel kapcsolatos szabályszegések 
 
4. § (1) Aki Rákosmente Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy a 
közösséget sértő módon használja, továbbá az is, aki Rákoskert városrészi zászlaját jogosulatlanul, 
engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja, az megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait.  
 
(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel 
szemben helyszíni bírságot szabhat ki. 
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IV. Fejezet 
A dohányzással és a szeszesital fogyasztással  

kapcsolatos szabályszegések 
 
5. § (1) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő játszótereken, sporttereken, továbbá a 
játszóterek illetve sportterek határvonalaitól számított 10 méteren belül a közterületen dohányzik, 
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. Ha a játszótér vagy a sporttér határvonala 
nem állapítható meg egyértelműen, akkor a 10 métert a legkülsőbb elhelyezkedő játszóeszköztől, 
vagy sportpályától, sporteszköztől kell számítani. 
 
(2) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális, 
közigazgatási, egyházi és szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok bármely kerítése 
előtt, az úttest és a kerítés közötti szakaszon dohányzik, az megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait.  
 
(3) Úgyszintén megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a (2) bekezdésben felsorolt 
intézmények elhelyezésére szolgáló épületek határvonalaitól számított 10 méteren belül 
dohányzik, ha azokat nem veszi körbe kerítés. 
 
(4) Nem vonható felelősségre az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabály megsértője, ha az (1)-
(3) bekezdésben tiltott területen, de törvény alapján kötelezően kijelölt dohányzóhelyen 
dohányzik.  
 
(5) A közterület-felügyelő az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel 
szemben helyszíni bírságot szabhat ki, amely nem lehet több, mint harmincezer forint. 
 
(6) Aki Rákosmente közterületein szeszesitalt fogyaszt, az megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait. 
 
(7) Az a szeszesitalt forgalmazó kiskereskedelmi üzletet működtető személy, aki az üzletében jól 
látható helyre nem tesz ki a (6) bekezdésben foglalt szabályra felhívó, az I. mellékletben 
meghatározott szövegű figyelmeztető táblát, az megsérti a közösségi együttélés alapvető 
szabályait. 
 
(8) A (6) bekezdésben rögzített szabály nem vonatkozik a vendéglátó egységhez kapcsolódó, 
érvényes közterület-használati hozzájárulással elfoglalt közterületekre, valamint az érvényes 
közterület-használati hozzájárulással megtartott, alkalmi rendezvényekre. 
 
(9) A (6) bekezdés alkalmazása szempontjából minden alkoholtartalmú ital szeszes italnak 
minősül, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát, valamint az ezek 
felhasználásával készült termékeket, továbbá az alacsony, 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú 
üdítőitalokat. 

 
(10) A közterület-felügyelő a (6) és a (7) bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel 
szemben helyszíni bírságot szabhat ki. 
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V. Fejezet 
Állatok tartásával kapcsolatos szabályszegések 

 
6. § (1) Aki  
a)  ebet úgy tart, hogy az a tartásául szolgáló ingatlan területéről a közterületre kiharaphat, 
b)  ebet a kijelölt kutyafuttató területén szabadon enged úgy, hogy az a kutyafuttató határait 
elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat, 
c) közterületen – a kijelölt kutyafuttatók kivételével – ebet póráz nélkül szabadon enged vagy 
sétáltat, illetve bármely fajtájú eb agresszív magatartású egyedét póráz és szájkosár nélkül 
szabadon engedi vagy sétáltatja,  
d)  kutyaiskolát engedély nélkül működtet, 
e)  játszótér területére ebet bevisz vagy beenged,  
f)  a II. számú mellékletben felsorolt parkok zöldfelületeire és a II. számú mellékletben felsorolt, 
közterületen lévő, gondozott zöldfelületekre ebet rávisz vagy ráenged, 
g) a közterületen lévő, gondozott virágágyások területére ebet bevisz vagy beenged, 
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(2) Aki 
a) közterületen, közös használatú helyiségekben vagy udvaron idegen illetve gazdátlan állatot etet, 
b) a tartásában lévő állat által a közös használatú helyiségekben vagy udvaron okozott 
szennyeződést eltakarítatlanul hátrahagyja 
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(3) A közterület-felügyelő az (1) bekezdés a), b), c), e), f) és g) pontjában, továbbá a (2) 
bekezdésben meghatározott szabályt megsértő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

VI. Fejezet 
A természetes és az épített környezet védelmével kapcsolatos szabályszegések 

 
7. § (1) Aki 
a) közterületen lévő, vagy a közhasználat céljára átadott magánterületen lévő gondozott 
zöldfelületen – a növényzettel borított parkoló kivételével – gépjárművel közlekedik illetve 
parkol, 
b) körbekerített és zárt játszótér vagy sportpálya területére annak bezárása után bemegy és ott 
bent tartózkodik, 
c) Rákosmente pihenés célját szolgáló köztereinek területén a tér épített és természeti környezetét, 
annak elemeit veszélyeztető módon görkorcsolyázik, gördeszkázik, rollerezik vagy kerékpározik,  
d) gyümölcsfa kivételével olyan fát vág ki engedély nélkül, amivel rendelkezni jogosult, 
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.. 
 
(2) Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas zajjal együtt járó kertgondozási, szerelési 
vagy építési tevékenységet végez hétköznap 20 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat 20 óra 
és éjfél között, illetve vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a közösségi együttélés alapvető 
szabályait, kivéve, ha a tevékenység tiltott időtartamokban történő folytatásához hatósági 
engedéllyel vagy közútkezelői hozzájárulással rendelkezik. 
 
(3) A közterület-felügyelő az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott szabályt megsértő 
személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki. 
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VII. Fejezet 
A közterületek használatával kapcsolatos szabályszegések 

 
8. § (1) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő közterületet rendeltetésétől eltérő módon, 
önkormányzati rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, attól eltérően, illetve azt meghaladó 
mértékben használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(2) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő közterületet a rendeltetésétől eltérő módon, 
életvitelszerű lakhatás céljára, illetve életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságainak tárolására 
használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(3) Aki a települési szilárd hulladék elszállításával megbízott közszolgáltató által szervezett 
lomtalanítás idején az elszállításra kikészített lomot válogatja vagy birtokba veszi, továbbá az is, 
aki a lomot nem a lomtalanításról szóló hirdetményekben közzétett időpontban és helyszínre 
helyezi ki, végül az is, aki a hirdetményekben ki nem készíthető hulladéknak minősített dolgokat 
készít ki, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(4) Aki közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényből hulladékot válogat vagy onnan 
hulladékot birtokba vesz, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(5) Aki hirdetményt, plakátot vagy egyéb hirdetés céljára szolgáló ábrázolást az e célra ki nem 
jelölt helyen helyez el, vagy létesít, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(6) Aki szökőkútban fürdik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(7) Aki közterületen járművek parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez, az 
megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(8) Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről szennyvizet közterületre szándékosan kivezet, 
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(9) Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről csapadékvizet közterületre szándékosan 
kivezet, vagy közterületen lévő szennyvízcsatornába szándékosan bevezet, az megsérti a 
közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
(10) Aki 
a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, 
illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, 
b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot 
(átereszt) szennyezi, 
d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, 
e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 
megszegi, 
f) természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér, 
g) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja, 
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
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(11) A közterület-felügyelő az (1)-(6) bekezdésében meghatározott szabályt megsértő személlyel 
szemben helyszíni bírságot szabhat ki. 

 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 
9. §  E rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
elkövetett jogsértésekre kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2013. július 11. 
 
 
 
 
 
  Dr. Rúzsa Ágnes s.k.      Riz Levente s.k. 
        jegyző        polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetve 2013. július 11. napján. 
 
 

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. 
        jegyző 



1. számú melléklet a 28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez 
 

A közterületen szeszes italt fogyasztani tilos!  
Aki ezt a szabályt megszegi, az 150.000,- Ft-ig terjedő bírsággal büntethető. 
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2. számú melléklet 28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez 
 
Parkok és gondozott zöldfelületek: 
 
-  48-as hősök tere 
-  Bodonyi utca Andráshida utca sarok kiteresedése 
-  Csaba vezér tér 
-  Derkovits tér 
-  a Fuchs-kastély parkja 
-  Hősök tere 
-  Kodolányi János tér 
-  Kósa Pál tér  
-  Népkert 
-  a Pesti út déli sétánya, a Földműves utca és a Bakancsos utca között 
-  Szabad május tér 
-  Szent István tér 
-  Szent Kereszt tér 
-  Tessedik tér 
-  Vida-domb 
-  a Vigyázó Ferenc Művelődési Ház parkja 
-  Wass Albert tér 
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INDOKOLÁS 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 
28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 143. § (4) bekezdésének d) pontjában felhatalmazást kaptak a helyi önkormányzatok, hogy 
határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeit. 
A rendelet a következő tárgykörökben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait: 
-  Rákosmente Önkormányzatának és a kerület városrészeinek jelképeivel kapcsolatos 

szabályszegések, 
-  a dohányzással és a szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályszegések, 
-  állatok tartásával kapcsolatos szabályszegések, 
-  a természetes és az épített környezet védelmével kapcsolatos szabályszegések, 
-  a közterületek használatával kapcsolatos szabályszegések. 
A rendelet a meghatározott szabályokat megsértő személyekkel szemben százötvenezer forintig 
terjedő pénzbírság vagy ötvenezer forintig – a köztéri dohányzás esetén harmincezer forintig – 
terjedő helyszíni bírság kiszabását teszi lehetővé. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. - 3. §-hoz 
 
A rendelet általános része határozza meg a rendelet alanyi, tárgyi, területi és szervi hatályát, 
továbbá e három paragrafus delegálja a büntető hatáskört a jegyzőhöz, szabályozza a kiszabható 
büntetések mértékét, illetve a más alkalmazható jogkövetkezményeket, továbbá előírja az elbírálás 
eljárási rendjét és a fellebbezés lehetőségét. 
 

4. §-hoz 
 
A rendelet büntetni rendeli Rákosmente Önkormányzatának és a kerület városrészeinek 
jelképeivel kapcsolatos szabályszegéseket. 
 

5. §-hoz 
 
A rendelet büntetni rendeli a dohányzással kapcsolatos szabályszegéseket, összhangban a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseivel.  
A rendelet büntetni rendeli szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályszegéseket, meghatározza 
a szeszes ital fogalmát, továbbá a közterületi szeszesital-fogyasztás tilalma alóli kivételeket, illetve 
lehetővé teszi, hogy a közterület-felügyelők helyszíni bírságot szabjanak ki az szabályszegőkkel 
szemben. 
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6. §-hoz 
 
A rendelet büntetni rendeli az állatok tartásával kapcsolatos szabályszegéseket, illetve lehetővé 
teszi, hogy a közterület-felügyelők helyszíni bírságot szabjanak ki a szabályszegőkkel szemben. 
 

7. §-hoz 
 
A rendelet büntetni rendeli a természetes és az épített környezet védelmével kapcsolatos 
szabályszegéseket, azon belül a gondozott zöldfelületen gépjárművel történő parkolást és 
közlekedést, továbbá a bezárt játszótérre vagy sportpályára történő bemenetelt, a pihenés célját 
szolgáló köztereken a veszélyeztető módon történő gördeszkázást, görkorcsolyázást, rollerozást 
és kerékpározást, az engedély nélküli fakivágást, valamint a zajos kertgondozási, szerelési és 
építési tevékenységet.  
A rendelet lehetővé tenné, hogy a jogsértőkkel szemben a közterület-felügyelők helyszíni bírságot 
szabjanak ki. 
 

8. §-hoz 
 
A rendelet büntetni rendeli a közterületek használatával kapcsolatos szabályszegéseket:  
-  a közterület-használati hozzájárulással végezhető tevékenységeket, ha nincsen a 

szabályszegőnek hozzájárulása, vagy ha túlterjeszkedik annak keretein,  
-  a közterület igénybevételét életvitelszerű lakhatás céljára, továbbá a lomtalanítás idején 

elkövethető jogszerűtlen magatartásokat,  
-  a hirdetmények, plakátok kiragasztását a ki nem jelölt helyekre, 
-  a szelektív hulladékgyűjtőkből való válogatást, onnan hulladék birtokba vételét, 
-  a szökőkútban fürdést, 
-  a járművek parkolását, közlekedését akadályozó tárgyak, létesítmények elhelyezését, 
-  a szennyvíz és csapadékvíz közterületre történő szándékos kivezetését, végül 
-  az utakkal kapcsolatos büntetendő magatartásokat. 
A rendelet lehetővé tenné, hogy a jogsértőkkel szemben a közterület-felügyelők helyszíni bírságot 
szabjanak ki. 

9. §-hoz 
 
A rendelet e §-a rögzíti a hatálybalépésének napját. A rendelet a hatályba lépését követően indult 
eljárásokban irányadó, nincs visszaható hatálya. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
 
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségügyi hatásait, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását: 
 
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
A rendelet hatásaként javulni fog a közbiztonság. A kisebb jelentőségű, helyben jellegzetes, 
közösségi normákkal szembe helyezkedő magatartások száma csökkenni fog, így az emberek 
nyugalmasabb körülmények között élhetik mindennapjaikat. Javulás várható a közvagyon 
megóvása ügyében is. A rendelet alkalmazása következtében kevesebbet kell költeni a 
költségvetésből a közvagyon helyreállítására, fenntartására. 
 
ab) Környezeti és egészségügyi következményei: 
 
A rendelet mások mellett óvja az épített és természeti környezetet. Javulás várható a gondozott 
zöldfelületek, a kiemelt jelentőségű közparkok és a gondozott virágágyások megóvása ügyében. A 
rendelet alkalmazása során lehetőség nyílik megelőzni az épített környezeti elemek megrongálását 
és biztosítani a pihenés céljára szolgáló közterek nyugalmát.  
 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A rendelet végrehajtása, alkalmazása a Polgármesteri Hivatal már meglévő szervezeti egységének 
feladata lesz, amely intézi a szabálysértési ügyeket, így új adminisztratív terhek nem jelennek meg 
a feladattal. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás teszi szükségessé a rendelet megalkotását. 
Elmaradásának várható következményei a közbiztonság romlása, a közvagyon rongálódásának 
veszélye és a közrend minőségének romlása. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
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A rendelet alkalmazását a Polgármesteri Hivatal már meglévő szervezeti egysége fogja intézni. 
Ennek a szervezeti egységnek feladata a közterület-felügyelet működtetése, a szabálysértési és a 
birtokvédelmi munka ellátása, a közterületekkel való gazdálkodás intézése, ezért a jogszabály 
alkalmazása további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli. 
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