
BUDAPEST-CSEPEL ONKORIW~NYZATA 

BUDAPEST-CSEPEL @KORM~YZAT 
511999.(III.23.) Kt. rendelete 

a kozteriiletek rendjerol es hasznalatarol szolo 
tobbszor modositott 1011 996.(III.26.) Kt. rendelet 

modositashrol 



Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 
54999. (111. 23.) Kt rendelete 

a kozteruletek rendjCr01 Cs hasznailatair61 szolo tobbszor modositott 
10/1996. (III. 26.) Kt rendelet mbdositrishra 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata Kepviselo-testiilete a helyi onkorrnanyzatokrol szolo az 
1994. evi LXIII. tv. 65lA. $. (2) bekezdbe, valamint Budapest Foviiros Kozgyiilesenek a 
kozteriilet rendjerol es haszniilatiirol szolo 5911995. (X.20.) szamu rendelete 2. $. (1) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, annak vegrehajtasiira es keretei koziitt az alabbi 
modosit6 rendeletet alkotja. 

', (1) Az alaprendelet ("R") 3. $ a kovetkezo (2a) bekezdessel egesziil ki: 

"(2a) A kozbt besorolasu kozteriilet nem kozlekedesi celu igenybevetelehez a kozbt 
kezelojenek hozzajhlasat kell kerni az 511999.(1I.12.) KHVM rendelettel modositott 
1911994.(V.3 1 .) KHVM rendeletben megallapitott esetekben." 

(2) Az "R" 3. $ (3) bekezdese az alabbi f l )  ponttal egesziil ki: (Kozteriilet-hasznalati 
hozzajhlast kell beszerezni:) 

"fl.) lakotelepi uszotelkes kornyezetben hulladekgyiijto kontenertiirolo epitmeny 
elhelyezesehez, amennyiben a kontenertarolo helyiseg az epiiletben nem keriilt 
kialakitasra, illetve nem alakithato ki." 

A kiizterulet hasznilati dij 

Az "R" 12. $ (2a.) bekezdese helyebe az alabbi bekezdes lep: ' 

"(2.a) A kozbt igenybevetele eseten fizetendo (kozbt hasznalati) dij mertekdt az 
511 999.(1I. 12.) KHVM rendelettel modositott 1911 994.(V.3 1 .) KHVM rendelet szerint 
allapitja meg a kozbt kezeloje, a dijat a rendelet melleklete tartalmazza - mely e rendelet 
5. sz. mellekleteben talalhato. A Budapest-Csepel onkormanyzat tulajdonaban a110 
kozutak eseteben a kozbt hasmalati dijat a mellekletben szereplo felso hatiiron kell 
megdlapitani. A dijat a kozbt kezeloje szamlajiira kell befizetni". 



(1) Az "R" 2. szamu melleklete helyebe e rendelet 1. szamu melleklete lep. 
(2) Az "R" 5. szamu melleklete helyebe e rendelet 2. szamu melleklete lep. 

7.5. 

Az alaprendelet modositAssa1 nem erintett reszei valtozatlanul maradnak. 

(1) E rendelet kihirdetese napjan 1ep hatalyba. 
(2) A rendelet mellekleteiben szereplo dijtetelt az e rendelet hatalyba lepeset kovetoen 

beerkezett kerelmek eseteben kell alkalmazni. 
(3) A mar megkotiitt kozteriilet-hasznalati megallapodasokban szereplo dijtetelek 1999. 

december 31-ig lehetnek ervenyben, azokat 2000. januhr 1-to1 e rendelet szerint 
modositani kell. 

.-. __.'. . -.._- - 
ZairadCk: a rendelet kihirdetve 1999. marcius 30. 



(uzemanyagtolto allomas, stb.) iparvagany 
elhelyezese 

b.) Taxiallomas 
c.) Rak~art. viz~art inenvbevetel 

"C" 
EgyCb teriiletek 

7. Kiiliinleges kozteriilet-hasznalat 

Egyedi elbiralas 
10.000.- 

6 

egyedi elbiralas 
5.000.- 

"A" 
kiemelt jelentiiskgu 

teriiletek 

mCrtCk- 
egysCg 

Sor- 
szam 

Egyedi elbiralas a.) I Kozteriiletre epulo egyeb letesitmenyek I Ft/m2/ev I Egyedi elbiralas 

Egyedi elbiralas 
--- 

"B" 
Jelentiis teriiletek 

Kozteriiletfoglalas cClja 

egyedi elbiralas 

MegjegyzCs: 
1 .  A tablkatban szereplo dijak az &AT nem tartalmazzhk. 
2. Konit igenybevetele eseten a 19/1994.(V.3 l.).KHVM. rendelet melleklete az iranyado (lasd. 5. szamu melleklet). 

. 
8. EgyCb 

Egyedi elbirhlas Egyedi elbiralas egyedi elbiralas 



3. Sz6rakoztat6 tevkkenyshgek 
L a.) I Mutatvanyos, cirkusr I ~ t l m ~ l n a p  I 100,- 100,- 100,- 

4. Kulturrilis Cs sportesemhnyek, tomegmegmozdulrisok r a.) I Ideiglenes kiepitett szinpad es egyeb elkeritett I Ftlm21nap 1 15,- . 10,- 5,- 

"C" 
EgyCb teriiletek 

teriilet (politikai rendezvenyek) 
b.) Karitativ tevekenyseg, vagy kozerdekii dijmentes Ft/m2/nap 5,- 5,- 3,- 

pl 

"A" 
kiemelt jelentosCgu 

teriiletek 

mCrtCk- 
egy sCg 

I sor- 
szam 

lakokocsi, utanfuto tirolasa, max. 90 nap 
b. ) Teher es blonleges gep jhuvek  elhelyezese (3 5 00 Ftldblnap 

kg felett) max. 30 nap 
c.) Keritett ideiglenes, orzott park010 

*(a koltsegek a berletbe beszamithatok) 

"B" 
Jelentos teriiletek 

Kozteriiletfoglalas celja 

:pitCsi - szerelCsi munkailatok 
Allvany es epitoanyag 72 oran tul 
TorrnelektSuolas 72 o r b  tul 
~ ~ i t e s i  kontener 
Koziizemi iizernzavar elharitas 72 orat meghalado 
idotartamra 
Kozhaszniilatra meg at nem adott teriilet (pl. meg 
nem nyitott utca) hasznositasa mezogazdasagi celra 

~ t l m ~ l h o  
Ft/m2/ho 
F tldblnap 
Ft/m2/nap 

Ftlm2/ev 

200,- 
tiltott 
200,- 
200,- 

tiltott 

200,- 
tiltott 
200,- 
200,- 

10,- 

200,- 
Tiltott 
200,- 
200,- 

10,- 



(2) A Iitesitmennyel elfoddt koztenilet na!zysa~;inak me_edlapitasand a 
lktesitmeny negzetmeterekben szimitott alapteriiletet vasy teriiletet. 
tovibba a hozza tartozo - az alaptenileten tidnydo - szerkezet (ponyva, tet6 
stb.) teniletenek vetiiletet egyiittesen kell figelembe venni. 

..# 

(4 )  Hirdetdtabla 6s krdet6berendezes sseten annals hirdet6feiiiletet keil 
szimitisba venni. 

(5)A szimitis szempontjabol rninden toredik nkgyzetmkter egesz 
nesyzetmetemek szhmit. 

(6) A kezbdl torten6 utcai iimsitissal elfoglalt koztenilet a fizetend6 dij 
szempontjab61 egysegesen 1 negyzetmetemek tekintend6. 

(7) A kozteriilet-hasndati dijak evi, havi, vazy napi dijak. E g e s  dijtetelehel 
a hasndati  id0 szerint tdredekdij is megdlapithato. 

(8) Az eredeti dlapot helyredlitkira vonatkozo kotelezettseg teljesitesenek 
me$~osszabbitasa idejere [-I 1. 4 (4) bek.] az egebkent'irinyado kozteriilst- 
hasndati  dij ketszerese idlapithati, meg. 

(9)A kozteriilethasznilati dijat a Budapest-Csepel ~nkorminyzat koltsegvetesi 
elsz5rnolasi s z ~ a j i r a  csekken kell befizetni. 

MentessCg a kczteriilet-hasznrilati dij f i e t 6 e  a101 

i 1) Nem kell kozterulet-hasmalati dijat fizetni: 
a) a kozteridet-femtartoi szolgdtatkt n+jto szervezet altal fenntartott 

Ietesitmenyekert, 
b) a koztenileten kerteszeti tevekenyseset szolvg5lo letesitm6nyekkrt, 
c) a lcozteruleti rendezvenyeken egeszsesiigyi 63 koaisztashgi cdokat 

szol~alo 1itesitminyeke1-t i s  t&gyak6rt, 
dl n szobrok, ernl&kmiivek, diszlcvtak. szok6kutak. vizmedencek es mas 

koztirgak elhelyezkskert. 
e )  a fegyveres rr6k, a fegyveres tesruisrek. a rendiszeti szervek. n mentbk. 

n tiioltos* i s  3 viziigyi szolgilat kozteriileti Iitzsitn~inyeiklt. 




