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43/1997. (XII.16.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. r endelete 

az Infrastruktúra Keret 1  létrehozására 

(egységes szerkezetben a 6/2007. (II. 20.) Kt. számú rendelettel) 

1 Módosította a 6/2007. (II. 20.) Kt. számú rendelet 1. §a: a rendeletben szereplő Infrastruktúra Alap elnevezés helyébe 
Infrastruktúra Keret elnevezés lépett. Hatályos 2007. február 20. napjától.
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Budapest – Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 
43/1997. (XII. 16.) Kt. r endelete 

az Infrastr uktúra Keret 2  létrehozásár ól 

(egységes szerkezetben 6/2007. (II. 20.) Kt. számú rendelettel) 

Budapest – Csepel Önkormányzata 3 Képviselőtesülete a kerület infrastruktúrális helyzetét ismerve, 
a  lakossági  szükségleteket  figyelembe  véve,  a  korszerű  körülmények  közötti  normál  életmódot 
alapul  véve  az  “1990.  évi  LXV.  törvény  a  helyi  önkormányzatokról  “  IX.  Fejezete  81.  §ában 
foglaltak felhatalmazást adnak a következő rendelet megalkotására: 

1.  §  Budapest  –  Csepel  a  feladat  és  hatáskörébe  tartozó  helyi  infrastrukturális  kötelezettségek 
teljesítése érdekében INFRASTRUKTÚRA KERETet hoz létre. 
2.  §  Az  INFRASTRUKTÚRA  KERET  rendeltetése  a  következő  feladatokhoz  a  fedezet 

biztosítása, ill. a finanszírozás feltételeinek megteremtése: 
  a  kerület  infrastrukturális  (út,  csatorna,  gáz,  világítás,  víz,  stb.)  urbanisztikai  minőségének 

javításához, a kerület polgárainak életkörülményeinek javítására, 
 minden olyan kommunális beruházáshoz, amely a csepeli helyi érdekeket szolgálja, 
 a csepeli városkép, parkok, terek, utcarészletek rendezése, javítása, szépítése, 
  az  oktatási,  egészségügyi  és  szociális  intézmények  épületállagának,  külső  esztétikai 

megjelenésének minőségi javításához, 
 a csepeli polgárok kényelmét szolgáló helyi BKV és HÉV közlekedési állapotának javításához, 
 a kerület tisztaságának, utcai kultúráltságának javítsáshoz. 

Az Infrastruktúra Keret bevételei 

3.  §  (1)  Az  önkormányzat  költségvetésének  infrastrukturális  célokra,  az  Infrastruktúra  Keret 
támogatására elkülönített összege. 
(2) a.) A különböző szervektől elnyert pályázati összegek 10 %a. 

b) Az infrasrtuktúra fejlesztési pályázatokon elnyert pénzek teljes összege. 
(3) Az önkormányzat által jogerősen kiszabott közterületfelügyeleti bírságok 25 %a. 
(4) Lakossági, egyéni –e célra befizetett összege. 
(5) Az Infrastruktúra Keretet megillető egyéb bevételek. 
(6)  Az  új  építési  törvény  28.  §  szerint  kivetett  útépítési  és  közművesítési  hozzájárulásokból 

befolyt összeg. 

Az Infrastruktúra Keret felhasználása 

4. § (1) Az Infrastruktúra Keretet kizárólag a kerület  lakóinak érdekeit szolgáló  infrastrukturális 
(rendelet 2. §–ban meghatározott cél) problémának megvalósítására, fejlesztési vagy állagmegóvási 
céljaira lehet felhasználni az alábbi szakterületeken: 
a)  A  kerület  úthálózatának  fejlesztésére,  burkolatlan  földutak  lakossági  összefogással  történő 

szilárd burkolattal való ellátására. 
b) Az ellátatlan területek lakossági vezetékes gáz ellátására. 
c)  A  csatornázatlan  városrészek  (különös  tekintettel  Királyerdő  és  Hárosra)  vezetékeinek 

kiépítésére, főként a családiházas övezetek háztartási szennyvízének elvezetéséhez. 

2 Módosította a 6/2007. (II. 20.) Kt. számú rendelet 1. §a: a rendeletben szereplő Infrastruktúra Alap elnevezés helyébe 
Infrastruktúra Keret elnevezés lépett. Hatályos 2007. február 20. napjától. 
3 A 7/2006  (III.21.) Kt.  rendelet 6. § értelmében 2007.  január 1től a Budapest – Csepel Önkormányzata elnevezése 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát kell érteni.
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d) A városkép általános rendezésére, különös tekintettel az egyes területi központjának javítására, 
ezen  belül  a  lehetőség  szerint  köztéri  alkotásokra,  utcabútorokra,  kutakra,  játszó  és 
pihenőparkokra. 
e) A városkép alakítása során a műemlék vagy műemlék jellegű épületek felújítására. 
f)  Az  iskolák  óvodák,  egészségügyi    és  szociális  intézmények  külső  épületállagának,  utcai 

képének javítására. 
g)  A  busz  és  HÉV  megállók  környezeti  kultúrájának  javítására,  várók  telepítésére, 

közlekedésbiztonsági (lámpák, felfestések, korlátok, stb.) berendezések felszerelése. 
h) Az utcai irányító táblák, önkormányzati hirdető eszközök, irányjelzők telepítése. 
i)  Az  elhanyagolt,  az  illetékesség  figyelméből  kikerült  külső  területek  útjainak  tisztítására, 

portalanítására, lakossági összefogással tisztasági akciók szervezésére. 
(2) Az Infrastruktúra Keret bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket. 

5.  §  (1)  Az  Infrastruktúra  Keretről  a  Képviselőtestület  évente  a  költségvetés  elfogadásával 
egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 3. §ában foglaltakra. 
a)  A  Képviselőtestület  az  éves  költségvetésről  szóló  rendeletében  évente  határozza  meg  a 

költségvetés részeként az Infrastruktúra Keret tervszámait. 
b) A költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja az infrastrukturális céljellegű 

többletbevételeknek az Infrastruktúra Keretre történő bevételét. 
(2)Az alapkezelés működési rendjéről és szervezetéről – a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

figyelebevételével – a polgármester rendelkezik. 
(3)  Az  Infrastruktúra  Keretből  a  kommunális,  vagy  urbanisztikai  károk  elhárítására  szolgáló 

beavatkozások költségeire 5 % tartalékot kell képezni. 
(4) A  jelentősebb  létesítményeknél  a  jelentősebb  összeget  adományozó  neve  a  létesítményen 

feltüntetésre kerül. 
(3) A pályázati feltételek és az eljárási szabályok meghatározásáról – a vonatkozó jogszabályok 

és előírások betartása mellett – a polgármester intézkedik. 

6.  §  Az  Infrastruktúra  Keretből  támogatás  adható  –  az  e  rendeletben  előírt  feltételek  megléte 
esetén – olyan természetes személy, jogi személy és jogi  személyiséggel nem rendelkező szervezet 
számára,  aki  (amely)  az  elnyert  összegből  a  kerület  közigazgatási  területén  végez  a  4.  §  (1) 
bekezdésében  meghatározott  kommunális  beruházói  tevékenységet.  A  támogatás  pályázat  útján 
nyerhető el. 

(2) Pályázati célra az Infrastruktúra Keret éves költségvetésének 10 %–a fordítható. 

7. § (1) Az Infrastruktúra Keret felhasználásáról a polgármester a Képviselőtestület előtt évente 
az éves költségvetési beszámolóval egy időben köteles beszámolni. 
(2) A beszámolót a lakosság számára is hozzáférhetővé kell tenni. 

8 4 . § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Tóth Mihály sk.  dr . Szeles Gábor sk. 
polgármester  jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve: ..................................... 

Ábrahámné Turner  Rita 
Szervezési Irodavezető 

4 Hatályos 1997. december 16. napjától.


