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TA R TA L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 27/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros köz-

igazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a választási plakátok egyes középületeken és a 
közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről ................................................................................................................................................................................... 2142
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
27/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, 
ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 
77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a választási plakátok egyes középületeken 

és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 
4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Közgyűlése 

az 1. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, vala-
mint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 254. § (3) bekezdésben meghatározott feladat-
körében eljárva,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, vala-
mint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

 a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási te-
rületén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. 
rendelet.

2. §

Hatályát veszti a választási plakátok egyes középüle-
teken és a közterület meghatározott részein történő elhe-
lyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. 
rendelet.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
– 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1. § 2018. október 15. napján lép hatályba.

 Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. 
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § 
(2) bekezdése alapján önkormányzati rendelet esetén a 
jegyző gondoskodik az önkormányzati rendeletek tartal-
mi felülvizsgálatáról, és arról, hogy azok szükség esetén 
módosításra vagy hatályon kívül helyezésre kerüljenek.

Az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésének módo-
sítása, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § új (3) bekezdése értelmében 
szükségessé vált a Budapest főváros közigazgatási te-
rületén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. 
rendelet 2018. október 15-ével történő hatályon kívül he-
lyezése.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény 144. § (5) bekezdésének – 2018. szeptember 1-jével 
hatályba lépő – módosítása folytán megszűnt a fővárosi 
önkormányzat azon jogköre, mely szerint műemlékvé-
delmi vagy környezetvédelmi okból rendeletben megtilt-
hatta a választási plakátok elhelyezését a középületeken 
vagy a közterület meghatározott részén. Ennek követ-
keztében a választási plakátok egyes középületeken és a 
közterület meghatározott részein történő elhelyezésének 
tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet hatá-
lyon kívül helyezése szükséges.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogal-
kotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 
Jat) 17. §-a alapján megtörtént. A Jat. 19. § (2) bekez-
désében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság 
közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon ke-
resztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.
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Részletes indokolás

1. §-hoz

A Budapest főváros közigazgatási területén a közte-
rületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelsze-
rűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek 
minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről rendelkezik.

2. §-hoz

A választási plakátok egyes középületeken és a közte-
rület meghatározott részein történő elhelyezésének tilal-
máról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről rendelkezik.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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