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BUDAPEST FoVAROS XVI. KERTJLETI oNKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kisztilt a Polgdrmester 2020. mdjus 27-re ten'ezett ddntdsinek meghozotala cdljdh6l
Kdszitette : Pltll Zsuzsanna zaldfelalet-videlmi iigtintdzd

T{rry: Javaslat az .,a ,.Tis4a udvar. rendes hiiz"
cim alapit6siir6l" sz6l6 rendelet

m6dositdsara

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Ktirnyezet- 6s Klimav6delmi bizottsrigi tag!

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-resrltl etinek a ..Tiszta udvar,

rendes hdz" cim alapitdsdrdl szdl6 23/2007. (VII. 2.) ankormdnyzati rendeletinek (a
tovdbbiakban: Rendelet) 7. $-a 6rtelm6ben a cim elnyerds6re a Polghrmester riprilis l5-ig
prilyrlzatot ir ki.

A koronavirus-jiirvriny miatt Magyarorsz6g Kormiinya a 4012020. (1\
alapjrin - vesz6lyhelyzetet hirdetett ki Magyarorszrig eg6sz teriilet6re.

2020. miircius 30. napjrin az Orsziiggyril6s meghosszabbitotta.

1 1 .) Korm. rendelet

A veszdlyhelyzetet

A veszdlyhelyzet idej6n sziiks6ges a megfeleki m6rtdkii trivolsrigtartris 6s a 65 6v felettiek

eg6szs6g6nek kiemelt vddelme. Ezen szempontok miatt a Rendelet I I . $-riban rcigzitett

kdtszeri helyszini ellencirz6s, valamint a jelentkez6ssel 6sszeftigg5 esetleges kapcsolatl6tesit6s

fokozott vesz6lforrds lehet, ds magas egdszsdgi.igyi kockrLati tenyezot rejt magiiban.

A fentiek drtelmdben javasolom a Rendelet olyan m6don tcirt6n6 m6dositiisiit, hogy a ptiydzat

kiir6siira az idei dvben csak a vesz6lyhelyzet megsziinds6t k<ivet6 30 napon beliil keriiljtin sor.

A Jogalkotiisr6l sz6t6 2010. 6vi CXXX. t<irvdny 17. $-6ban fogtalt elozetes hatrisvizsg6lat

<isszefoglal6sa:

Trirsadalmi, eazdasriei hatiisa: Nincsen.

Kriltsdgvet6si hat6s: Nincsen

Egdszs6giigyi. kdrnyezeli-ha[isa: Nem m6rheto

Adminisztrativ terheket befb lviiso16 hatrisa: Nem jelent tobbletet.

A iosszabiily megalkotrisiinak sziiksdsessdse. a iogalkotAs elmaradiisiinak vrirhat6

k6vetkezmcnyqi:

A koronav(rus-j6rvany miatt Magyarorszrig Kormiinya veszdlyhelyzetet hirdetett ki
Magyarorszrig eg6sz teriiletdre. A jelenlegi helyzet fenniillisa alatt a helyszini felm6r6s

elkertil6se indokolt.
A ioeszabAly alkalmaz6s6hoz sziiksdces szemdlyi. szervezeti. targyi 6s o6nziisvi f'eltdtelek: A
jogszab6ly alkalmaz6srihoz sziiks6ges fettdtelek rendelkez6sre rillnak.

od-o.



K6rem a tisaelt K6pviselo asszonl.t / K6pvisel6 urat, valamint a tisztelt Bizottsrlgi tagokat,

hogy az El6terjeszt6sben szereplci rendeleti javaslatot 20. mri us 25--6n 12.00 6r{ igdny

szerint 6szrev6telezni. 6s vdlem6ny6t a kovacspeter@bp l6.hu e-mail cimre megktildeni

sziveskedj en.

Budapest F6veros XVl. keruleti Onkormanyzat Polgarmestere - a

katasztr6favedelemrol 6s a hozza kapcsol6d6 egyes tdrvenyek
modositaserol sz6l6 2011. evi CXXV|ll. torveny 46. S (4)

bekezdese alapjan - megalkotja a .,Tisaa udvar. rendes hilz"
cim alapitiisiir6l" sz6l6 2312007. (VII. 2.) dnkormrinyzati

rendelet m6dositrisdr6l s2616 ....12020. (.....) onkormanyzati

rendeletet.
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Budapest, 2020. m6jus I I .

Tdrv6nyess6gi szempontb6l megfele16:
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Dr. Csomor Ervin
jegyzb

Mell6klet: rendelet-tervezet

V6lem6nr ezdsre iavasolt bizotts6s
Kdrnyezet- 6s Klimav6delmi Bizottsdg
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Br o,rpEsr FoviRos XVI. KER[ LETt 6rxonlrirr zrr Ktpr rselo-resrt lerer cx
,,. 12020. (....) 6rxonuANl'zArr RE\DELETE

A,,TrszrA t.DvAR, RENDEs ui(2" ciiu rlapirAs;(nol szot-o
2312007. (Vll. 2.) 6NxonuA.-vzArr RENDELET uooosir,.isAnor-

Budapest F<iviiros XVI. kertileti Onkormilnyzat Polgdrmestere - a katasztr6fav6delemr<il 6s a

hozzii kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dositrisrir6l sz6t6 201 l. 6vi CXXVIII. ttirvdny 46. g (4)
bekezd6s6ben kapott felhatalm azis alapjin - a K6pvisel<i-testiiletnek az Alaptdrv6ny 32. cikk
(1) bekezd6s i) pontjriban meghatArozott feladatkdrdben eljiirva a kdvetkez6ket rendeli el:

1.S

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilet6nek a ,,Tiszta udvar,

rendes haz" cim alapitris6r6l szolo 2312007. (VII. 2.) dnkorm6nyzati rendelet6nek 7. g-a

hely6be a kdvetkez<i rendelkezds l6p:

,.7. $ A cim elnyer6s6re a ptlydzatot a Polgiirmester hirdeti meg a XVI. Kertileti Ujsrigban

dvente egy alkalommal. A prily6zatot e rendelet kihirdet6s6nek els6 6v6ben szeptember '15-ig,

egy6bk6nt 6vente riprilis 15-ig, a 2020. dvben elorillt rendkiviili veszdlyhelyzetben, a

v6szhelyzet megsziindsdt kcivet6 30 napon beliil irja ki a Polgiirmester. A ptiyizatot az 1.

sziimri meltdklet szerinti jelentkez6si lapon kell benyujtani, ami az Onkormdnyzat Honlapjiir6l

is letrilthet<i."

2.S

Ez a rendelet a kihirdetist k<ivet6 napon l6p hat6lyba.

Koviics Pdter

polgiirmester

Dr. Csomor Ervin
jegyzo
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Altal,inos indokol6s

A koronavirus-jri,r'vAny miatt Magyarorsziig Kormrinya a 4012020. (lll. I l.) Korm. rendelet

alapjrin - vesz6lyhelyzetet hirdetett ki Magyarorszrig eg6sz tertilet6re. A vesz6lyhelyzetet

2020. mrircius 30. napjrin az Orsz6ggyiitds meghosszabbitotta.

A vesz6lyhelyzet idejdn sziikseges a megfelel<i m6rt6kii tiivols6gtart6s 6s a 65 6v lelettiek

eg6szsdg6nek kiemelt vddelme. Ezen szempontok miatt a kdtszeri helyszini ellenorz6s.

valamint a jelentkez6ssel 6sszefiiggo esetleges kapcsolatldtesit6s fokozott veszdlyfonris lehet,

6s magas eg6szs6giigyi kocki2ati tdnyezot rejt magdban.

Emiatt javasolt a pAlyizati kiiriist a vesz6lyhelyzet megsziinds6t kdvet6 30 napon beliili
idoszakra elhalasztani.

R6szletes indokokis

r.$

A palyiuati kiir6s hatri,ridej6t a 2020.6vben a vesz6lyhelyzet megsztin6s6t kdvet6 30 napon

belt.ilre m6dositja.

2.S

Hat6lyba l6pteto rendelkezest tartalmaz.
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