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Budapest - Csepel Onkorminyzata 
25/1997.(IX.23.) KT sziimu rendelete 

a kozteriiletek rendjkrol 6s hasznalatar61 szolo 
10/1996.(111.26.) Kt rendeletenek modositasiira 

Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepviselo-testidete a helyi onkormhyzatokrol szolo az 
1994.6vi LXIII. tv. 65lA. $.(2) bekezdese, valamint Budapest Foviros KozgyiilesCnek a 
kozteriilet rendjkrol 6s hasznilatirol szolo 5911 994.(X.20.) s z h u  rendelete 2. $.(I) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, annak vegrehajtasira es keretei kozott az alabbi 
modosito rendelet alkotja; 

1.5. 
A kozteriilet hasznalat 6s a kozteriilet hasznalati hozzajarulas 

(1) A rendelet 3. $.(I) bekezdese az alabbiakkal egeszul lu: 
"A rendelet 1.$.(1) bekezdes b.) pontjaban szereplo belteriileti foldreszlet es epitmeny 
kozhasznalatra, illetve gyalogosforgalom reszere atadott reszenek rendeltetestol eltero 
hasznilathhoz a kozteriilet tulajdonoshak elozetes egyeterteset, valarnint az onkorminyzat 
kozteriilet-hasznalati hozzajhliisat egyarht be kell szerezni." 

(2) A rendelet 3.$.(3).bekezdes d.) pontja helyere a kovetkezo rendelkezes lep: 
"d.) h s i t o  es hsitiissal kapcsolatos, valamint szolgdtato filke, pavilon, uzlet letesitesehez, 
illetve a mir meglevo hsitohelyek, pavilonok, uzletek mukod6sehez, mozgohsitohelyek 
letesitesehez, tovabba mozgohsitiishoz." 

(3) A rendelet 3 .$.(3).bekezdes e.)pontjaa kovetkezo szovegresszel egesziil ki: 
"... tovabba a dunai rakparton hajok lukoteset szolg~lo rogzitoeszkozok, feljirok 
elhelyezesehez. " 

(4) A rendelet 3.$.(3) bekezdese g.) pontja a kovetkezo szovegresszel egesziil ki: 
" . . . valarnint orzott, park010 letesiteshez. " 

(5) A rendelet 3.$.(3).bekezdes i.) pontja a kovetkezo szovegresszel egksziil 1: 
"... tovabba az utcai h s i t o  automat& (pddaul: penzvdto, ital, BKV jegy, telefonkiirtya, 
stb) felillitisahoz." 

(6) A rendelet 3 .$.(3).bekezdes k.) pontja a kovetkezo szovegresszel egesziil ki: 
" . . . valamint a portrerajzoliishoz.. . " 

(7) A rendelet 3.$.(3).bekezdks m.) pontja a kovetkezo szovegresszel egesziil ki: 
". . . valamint az ezekhez kapcsolbdo parkolok letesitesehez." 

(8) A rendelet 3 .$.(3).bekezdes r.) pontja a kovetkezo szovegresszel egesziil ki: 
"F& 6s zoldteriiletek vedelmet szolga16 berendezesek elhelyezesChez." 



kozbiztonsag, illetve a kozteriilet rendje, rendeltetesszerii hasznalata sulyos serelmenek 
elhhritasa erdekeben, vagy jelentos kozerdekbol egyebkent indokolt. Az eredeti dlapot 
helyredlitasanak koltsegeit ebben az esetben is a jogosulatlan kozteriilet-haszndo koteles 
viselni. 

(3) Kozutnak a hozzajiuulas nelkuli igenybevetele eseten a kozlekedesi hatosag (Kozlekedes 
Feliigyelet) az eredeti dlapot helyreuitasara es potdij megfizetesere kotelezheti a 
jogosulatlan hasznalot a 19/1994.(V.31.)KHVM szamu rendelet 6.$.(5) bekezdese 
ertelmeben, melynek ijsszege az eredeti dij tizszerese es a k o d t  kezelojehez kell befizetni." 

(3) A rendelet korabbi 14.9.(2) bekezdesenek szamozisa (4)-re modosul. 

(3) A rendelet 14.9. (3) bekezdese a kovetkezo szovegresszel egesziil lu, valamint a bekezdes 
szamozisa (5)-re modosul: 
"A szabalysertesi torveny alkalmazisaval el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a jogellenes 
kozteriilet hasznalat megvalosult. " 

(4) A rendelet korabbi 14.5. (4) bekezdesenek szamozasa (6)-ra modosul 

6.9. 
Zaro rendelkezisek 

( l )A  rendelet 2.szamu melleklete helyebe e rendelet 1 .sziLmu melleklet Iep. 

(?)A rendelet mellekletei e rendelet 2.szimh mellekletevel egesziilnek lu. 

7.9. 

A rendelet modositassal nem erintett reszei valtozatlanok maradnak. 

Zriru~lr: Kihirdetve 1997.szeptember 23. n 

. . 



A Bp. Fov. Kozgyiilese 9/1997(111.20.) szamu onkormanyzati rendelete modositotta a fovarosi 
kozteriiletek hasznalatarol es rendjerol szolo 5911995(X.20.) Fov. Kozgyiiles szamu rendeletet 
a kozteriilet-hasznalati engedelyhez kotott tevekenysegek, hasznalati modok tekinteteben, 
amihez a csepeli rendeletet is igazitani kellett az egyseges alkalmazhi lehetoseg erdekeben. 1gy 
modosultak a keriiletre vonatkozo 1011996 (III:26.)Kt.szhu rendelet vonatkozo reszei is. 

A Fov.Kozgyiiles 911997(111.20.) s z h u  rendelete az 59/1995(X.20.) Fov.Kozgyiiles szamu 
alaprendelet azon rendelkezeseit is modositotta, melyek az engedely kiadasanak tilalmat 
reszleteztek - ezert ezt is 6 iSdet t  vezetni a helyi rendelkezesekbe. 

A 1011 996(111.26.)Kt. s z h u  Bp-Csepel Onk. KT. alaprendelet eredeti rendelkezesei reszben 
ellentetesek voltak a19/1994(V.31.)KHVM s z h u  rendelettel, ami szerint a konit nem 
kozlekedesi celu igenybevetelehez sziikseges hozzajarulas iranti kerelemnek tartalmaznia kell a 
konit erintett szakaszanak keresztszelvenyet, a forgalomkorlatozas vagy eltereles tervet, az 
igenybevetelert felelos szemely nevet es cimet is, ezert az eredeti felsorolas a hianyzo reszekkel 
luegesziilt. 

(l)A kozteriilet-hasznalati dij megallapithanal kozbt igenybevetele eseten szinten a 
191 1994(V.3 1 .)KHVM. s z h u  rendelet rendelkezeseit kell alkalmazni, az 
Alkotmanybirosag 2311997 (IV.25.) AB hatarozata szerint - az onkormanyzati es miniszteri 
rendelet ellentmondhat ki kellett ktiszobolni. 

(2)A tulajdonosi szemlklet egyseges alkalmazasa erdekeben az onkormanyzati tulajdonu 
kozteriilet berbeadha eseten - a vagyonkezeloi gyakorlatot folytato szakemberek javaslathra 
- az onkorminyzati tulajdonu nem lakh celjiira szolgilo helyisegek berbeadasahoz 
hasonloan egy lijabb beavatkozhi lehetbskget iktattunk a rendelkezesek kiize. igy a teriilet 
tovabbadasa zaeten a tulajdonos onkormhnyzat rkzesiil a tovabbhasznositas bevetelebol is. 

(1)Fov. Kozgyiiles a 3511996(VI.21) onkormhnyzati rendeletevel modositotta a Fov. Onk. 
tulajdonu kozteriiletek hasznilathrol es rendjerol szolo 60/1995(X.20.) Fov. Kozgyiiles 
rendeletet, melyhez hasonloan a keriileti tulajdonban a110 kozteriiletekre is kiterjesztettiik a 
1011 996(111.26.) Kt. s z h u  rendelet megfelelo reszenek modositasaval a rendelkezest az 
eredeti allapot azonnali helyreallithhra vonatkozoan. 
Konit engedely nelkiili igenybevetele eseten a 1911994(V.3 1 .) KHVM. rendelet potdij- 
hfizetesi kotelezettseget ir el0 - amely kotelezettseget meglelenitettiik a rendelet megfelelo 
szakaszinak kiegeszitesekent. 

(2)A Fov.Kozgyiiles 3511 996(VI.2 1) s z h u  onkorminyzati rendelete ertelmeben a jogellenes 
kozteriilet-hasznilat jogkovetkezmenyeir6l szolo szakasz kiegeszitesre keriilt. 



Budapest - Csepel kozteriileteinek ovezeti kategoriik szerinti 
D I J T A B L A Z A T A  

Sor- 
szaim 

Pavilon 
6 m2-ig 

teriiletek 

Kozteriiletfoglalas cklja 
-. 

1. Kereskedelmi, szolgailtat6 Cs vaillalkoziisi tevCkenysCgek 
II 

Ir 

6 m2 felett - 12 m2-ig 

mCrtCk- 
egysCg 

(rnax: 6.000,-Ft) 
6.000,-Ft + 

a 6 rn2 feletti resze 800,-Ft/m2 

12 m2 felett - 1 8 m2-ig 
(rnax: 10.800,-Ft) 

10.800,-Ft + 
a 12 m2 feletti rtsze 400,-Ft/m2 

18 m2 felett 

h s i t h r a  szolghlo ideiglenes asztal, gurulokocsi, 
idlvhv 
Idenyjellegii iuusitas 

(pl: zoldseg, gyiimolcs) 04.01. - 09.30-ig 
* dinnye -min. 15 m2 
** az ostermeloi helyek- 2 m2-ig dijmentesek! 
Alkalmi iuusitas: (rnax. 20 nap) 
d.a.1 iinnepek elotti h s i t b  (max 6 m2) 
d.b.1 fenyofa (min 15 m2) 
d. c.1 szervezett vasar 
Mozgoarusitas, rnax 1 m2 teriilettel 
e.a.1 hirlap, toto-lotto, buszjegy, telefonkartya, stb 
e.b.1 sportpiilyhhl magok (tokmag, szotyola) 

"A" 
kiemelt jelentosCgii 

700,-~t /m~ 
(max: 4.200,-Ft) 

4.200,-Ft + 
a 6 rn2 feletti rtsze 500,-Ft/m2 

(max: 7.200,-Ft) 
7.200,-Ft + 

a 12 m2 feletti rCsze 250,-R/m2 
(max: 8.700,-Ft) 

8.700,-Ft + 
a 18 m2 feletti rtsze 200,-Ft/m2 

1.000,- 

(rnax: 13.200,-Ft) 
13.200,-Ft + 

a 18 m2 feletti resze 300,-Ft/rn2 

1.500,- 

500,-~t/m~ 
(max: 3.000,-Ft) 

3.000,-Ft + 
a 6 m2 feletti rtsze 300,-Ft/m2 

(max: 4.800,-Ft) 
4.800,-Ft + 

a 12 m2 feletti rtsze 150,-Ft/m2 
(max: 5.700,-Ft) 

5.700,-Ft + 
a 18 m2 feletti rCsze 100,-Ft/m2 

800,- 

"B" 
Jelentos teriiletek 

"c" 
EgyCb teriiletek 






