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Budapest - Csepel ~nkormrin~zata KBpviselo-testiilete 
4311997. (XII. 16.) Kt. rendelete 

az Infrastruktura ~ e r e t ~  lBtrehozrisrir61 

(egyseges szerkezetben 6/200 7. (11. 2 0.) Kt. szhmzi rendelettel) 

Budapest - Csepel 0nkormanYzata3 Kkpviselo-tesulete a keriilet infrastruktbalis helyzetkt ismerve, 
a lakossagi szukskgleteket figyelembe vkve, a korszerii korulmknyek kozotti normal kletm6dot 
alapul vkve az "1990. evi LXV. torvkny a helyi onkormanyzatokr61 " IX. Fejezete 81. @ban 
foglaltak felhatalmazSst adnak a kovetkezo rendelet megalkotasira: 

1. 5 Budapest - Csepel a feladat- 6s hataskorebe tartoz6 helyi infrastrukturalis kotelezettsegek 
teljesitkse Crdekkben INFRASTRUKTURA KERET-et hoz lktre. 

2. 5 Az INFRASTRUKTURA KERET rendeltetkse a kovetkezo feladatokhoz a fedezet 
biztositasa, ill. a finanszirozas feltkteleinek megteremtkse: 

- a kerulet infrastrukturalis (ut, csatoma, gaz, vilkgitas, viz, stb.) urbanisztikai minoskgknek 
javitasahoz, a kerulet polgarainak eletkoriilmknyeinek javitashra, 

- minden olyan kommunalis beruhAzashoz, amely a csepeli helyi erdekeket szolgklja, 
- a csepeli vhroskkp, parkok, terek, utcarkszletek rendezkse, javithsa, szkpitkse, 
- az oktatasi, egkszskgiigyi 6s szocialis intkzmknyek kpuletAllagAnak, kulso esztktikai 

megjelenksknek minoskgi javitasahoz, 
- a csepeli polgarok kknyelmkt szolgAl6 helyi BKV 6s HEV kozlekedksi allapothnak javitasahoz, 
- a keriilet tisztasagknak, utcai kultxiriiltsaginak javitskshoz. 

Az Infrastruktzira Keret beve'telei 

3. 5 (1) Az onkormanyzat koltskgvetksenek infiastrukturalis cklokra, az Infrastruktba Keret 
tAmogat8shra elkiilonitett osszege. 

(2) a.) A kulonbozo szervekt61 elnyert palyiizati osszegek 10 %-a. 
b) Az infrasrtuktka fejlesztksi palyazatokon elnyert pknzek teljes osszege. 

(3) Az onkormanyzat iltal jogerosen kiszabott kozterulet-felugyeleti birsagok 25 %-a. 
(4) Lakossagi, egykni -e cklra befizetett osszege. 
(5) Az Infrastrukt6ra Keretet megilleto egykb bevktelek. 
(6) Az 6j kpitesi torvkny 28. tj szerint kivetett 6tkpitksi 6s kozmiivesit~si hozzajarulasokb61 

befolyt osszeg. 

Az Infrastruktzira Keret felhasznhlhsa 

4. 5 (1) Az Infrastruktka Keretet kizkrolag a keriilet lak6inak krdekeit szolgalo infiastrukturalis 
(rendelet 2. §-ban meghathrozott ckl) problemknak megval6sitksara, fejlesztksi vagy allagmegbvasi 
ckljaira lehet felhasznalni az alabbi szakteriileteken: 

a) A keriilet 6thhlbzatinak fejlesztksQe, burkolatlan foldutak lakossagi osszefogassal tortkno 
szilhrd burkolattal va16 ellAt.t8shra. 

b) Az ellatatlan teruletek lakossagi vezetkkes g k  elliitasira. 
c) A csatomazatlan varosreszek (kulonos tekintettel Kiralyerdo es Hhrosra) vezetkkeinek 

kiepitksere, fokknt a csalSdihazas ovezetek hktartasi szennyvizenek elvezetkskhez. 

2 M6dositotta a 612007. (11. 20.) Kt. szamu rendelet 1. §-a: a rendeletben szereplo Infrastruktira Alap elnevezes helyebe 
Inftastrukthra Keret elnevezes 16pett. Hatalyos 2007. februar 20. napjAt61. 

A 712006 (111.21.) Kt. rendelet 6. 5 CrtelmCben 2007. januk 1-to1 a Budapest - Csepel Onkormanyzata elnevezese 
Budapest XXI. Keriilet Csepel ~nkormanyzatat kell erteni. 



d) A viroskep altalinos rendezksdre, kulonos tekintettel az egyes teriileti kozpontjhnak javitisira, 
ezen belul a lehetosdg szerint kozteri alkot6sokraY utcabutorokra, kutakra, jitsz6- 6s 
pihenoparkokra. 

e) A viroskdp alakitasa sorin a muemldk vagy muemlCk jellegu dpuletek felujitasira. 
f) Az iskolik 6vodak, egCszsdgugyi 6s szociilis intdzmdnyek kulso epiiletallagiinak, utcai 

kdpdnek j avitisara. 
g) A busz 6s HEV megill6k kornyezeti kultiirajknak javithsiira, vhr6k telepitdsdre, 

kozlekeddsbiztonsiigi (liimpak, felfestdsek, korlatok, stb.) berendezdsek felszereldse. 
h) Az utcai iriinyit6 tiiblik, onkormiinyzati hirdeto eszkozok, iriinyjelzok telepitdse. 
i) Az elhanyagolt, az illetdkessdg figyelmdbol kikeriilt kulsd teriiletek utjainak tisztitiisiira, 

portalanitiisiira, lakossagi osszefogassal tisztasigi akci6k szervezCsCre. 
(2) Az Infiastruktura Keret bevdteleibol kell fedezni a kezelksdvel jar6 koltsdgeket. 

5. 5 (1) Az Infrastruktura Keretrol a Kdpviselij-testulet dvente a koltsdgvetCs elfogadisaval 
egyidejuleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 3. 5-aban foglaltakra. 

a) A Kdpviselo-testiilet az dves koltsdgvetdsrol sz616 rendeletkben Cvente hatarozza meg a 
koltsCgvetds rdszekdnt az Infiastruktura Keret tervszkmait. 

b) A koltsdgvetdsrol sz616 rendelete dvkozi m6dositisiival biztositja az infiastrukturalis cdljellegu 
tobbletbevdteleknek az Infiastrukt61-a Keretre torteno bevCteldt. 

(2)Az alapkezelds miikodCsi rendjdrol ds szervezetdrol - a vonatkoz6 jogszabalyok eloirhsainak 
figyelebevdteldvel - a polgarmester rendelkezik. 

(3) Az Infiastruktura Keretbol a kommunilis, vagy urbanisztikai karok elharitasara szolga16 
beavatkozasok koltsdgeire 5 % tartalCkot kell kdpemi. 

(4) A jelentosebb ldtesitmCnyeknC1 a jelentosebb osszeget adomAnyoz6 neve a ldtesitmdnyen 
feltuntetksre keriil. 

(3) A palyizati feltdtelek Cs az eljarasi szabalyok meghatAroz8siir61- a vonatkoz6 jogszabalyok 
6s eloirasok betartasa mellett - a polgarmester intdzkedik. 

6. 5 Az Infrastruktura Keretbol tarnogatis adhat6 - az e rendeletben eloirt feltdtelek megldte 
esetdn - olyan termCszetes szemCly, jogi szemdly 6s jogi szemClyisCgge1 nem rendelkezo szervezet 
szhmira, aki (amely) az elnyert osszegbol a keriilet kozigazgatasi teruletdn vCgez a 4. 5 (1) 
bekezddsdben meghatiirozott kommunalis beruhiiz6i tevdkenyskget. A tamogatas pilyizat utjin 
nyerheto el. 

(2) Palyazati cdlra az Infrastruktiira Keret Cves koltsCgvetCsdnek 10 %-a fordithat6. 

7. 5 (1) Az Infrastrukttira Keret felhasznil8sir61 a polgarmester a KCpviselo-testiilet elott dvente 
az eves koltsCgvetdsi beszamol6val egy idoben koteles besztimolni. 

(2) A besziimol6t a lakossag szamara is hozzafdrhetovd kell tenni. 

g4. 5 A rendelet a kihirdetts napjan 1Cp hatalyba. 

Toth Mihaly sk. 
polgarmester 

Zaradek: 
A rendelet kihirdetve: 

dr. Szeles Gabor sk. 

4 HatAlyos 1997. december 16. napjatol. 


