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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 21-i testületi 
ülésén elfogadta a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Önk.R.), amely 
2012. augusztus l-jén lépett hatályba. 

Az Önk.R. egyebek mellett szabályozást tartalmaz az ebekkel kapcsolatban a poraz és szájkosár 
használatára vonatkozóan. 2012. augusztus l-jével módosult a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 4112010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rl.). A módosítás 
következtében a R., mint magasabb szintű jogszabály szabályozást tartalmaz a póráz és szájkosár 
használatára vonatkozóan, ezért az Önk.R. magasabb szintű jogszabállyal történő harmonizációja miatt 
szükségessé vált a rendelet módosítása. 

Az Önk.R. 18. § (l) bekezdése és 20. § (l) bekezdése tiltott, közösségellenes magatartássá minősíti a 
gazdasági haszonállatoknak az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében meghatározott 
övezeten kívüli tartását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
az állattartásról szóló 54/2008. (XL 21.) önkormányzati rendelete határozza meg, hogy a gazdasági 
haszonállatok mely övezetben tarthatók, azokon az övezeteken kívül gazdasági haszonállat tartását az 
illetékes bizottság előzetes szakmai véleményének figyelembevételével a polgármester engedélyezi. Az 
Önk.R. módosítása egyértelművé teszi, hogy gazdasági haszonállatoknak a polgármester engedélyével 
történő tartása, az övezettől függetlenül, nem valósít meg tiltott, közösségellenes magatartást. 

Az Önk.R. 21. § (2) bekezdése szerint "vendéglátó üzlet kerthelyiségében, előkertjében, illetve nyitott 
teraszán zeneszolgáltatás, illetve műsoros előadás 22.00 óra és 6.00 óra között nem nyújtható". A zenés, 
táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R2.) értelmében a R2. hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény csak 
rendezvénytartási engedély birtokában tartható. A zenés, táncos rendezvényeken rendszerint kapcsolódó 
szolgáltatásként kereskedelmi vendéglátó tevékenységet is folytatnak, illetve a rendezvényekjellemzőell 
a 22.00 óra és 6.00 óra közötti időszakban is tartanak. Az Önk.R. tervezett módosítása lehetőséget ad 
arra, hogy a korlátozás alól eseti jelleggel, meghatározott időtartamra a Képviselő-testület felmentést 
adhasson, ugyanakkor a módosítás objektív feltételek alapján lehetövé teszi a felmentés visszavonását, 
illetve megtagadását is. 

II. Hatásvizsgálat 

A magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján továbbra is szabályozott marad a póráz és szájkosár 
használata. A módosítás egyértelművé teszi, hogy gazdasági haszonállatoknak a polgármester 
engedélyével történő tartása, az övezettől függetlenül, nem valósít meg tiltott, közösségellenes 
magatartást. A felmentés lehetőségének hiánya az egyébként külön jogszabály szerint engedély-köteles 
rendezvények megtartását gyakorlatilag ellehetetlenítené, ugyanakkor a rendeletben meghatározott 
objektív feltételek megteremtik a képviselő-testületi kontrolllehetőségét. 



Ill. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete 
szerint megalkotja a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Budapest, 2012. szeptember 12. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )önkormányzati rendelete 

a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról 
szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. § (l) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(l) Gazdasági haszonállat csak az Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartást 
szabályozó rendeletében foglaltak szerint tartható." 

2.§ 

A Rendelet 23. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki: 

"(4) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás alól a külön jogszabály szerinti 
rendezvénytartási engedéllyel rendelkező zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építményre, 
területre a rendezvénytartási engedély jogosultjának legfeljebb hat hónapos időtartamra 
felmentés adható. A felmentés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem 
illetékmentes. 

(5) Az (l) bekezdés szerinti felmentés megtagadható, ha a kérelmezővel szemben a kérelem 
benyújtását megelőző hat hónapos időtartamon belül bármely hatóság a kereskedelemre, a 
zenés, táncos rendezvényekre vagy a zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó jogszabály 
alapján szankciót alkalmazott. 

(6) Az (l) bekezdés szerinti felmentés visszavonható, ha a zeneszolgáltatással, illetve 
műsoros előadás tartásával kapcsolatban a felmentés időtartama alatt az Önkormányzathoz 
panaszbejelentés érkezik, vagy a felmentés jogosultjával szemben a felmentés időtartama alatt 
bármely hatóság a kereskedelemre, a zenés, táncos rendezvényekre vagy a zaj és rezgés elleni 
védelemre vonatkozó valamely jogszabály alapján szankciót alkalmaz." 



3.§ 

Hatályát veszti a Rendelet 20. § (l) bekezdése, valamint a 21. § (2) bekezdésében a " , 
valamint a 20. §(l) bekezdésében" szövegrész. 

4.§ 

(l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 


