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BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel &Ikormhnyzata 

22/1999.(X.l9.)Kt rendelete 

a kozteruletek rendje'r67 Ps haszndlatdrdl szdld 

36/1996.(XlO.)Kt., a 3/1997.(11.25.)Kt., a 25/1997.(X23.)Kt. 6s az 
54999. (II. 23.)Kt. rendelettel mbdositott 

1011 996.(111.26.)Kt. rendelet modositb6ra 



Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
22/1999. (X. 19.1 Kt rendelete 

a kozteriiletek rendjCr81Cs hasznalat5r61 
szoZo tobbszor modositott 10/1996. (711 26.) Kt. rendelet modositasara. 

Budapest-Csepel Onkormanyzata KepviselB-testiilete a helyi onkormanyzatokrol szolo az 
1994. evi LXIII. tv. 65lA. 5. (2) bekezdese, valamint Budapest FBvkos Kozgyiilesenek a 
kozteriilet rendjer61 es hasznalatkol szolo 5911995. (X.20.) szamu rendelete 2. 5. (1) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a 10/1996(III.23.)Kt. szamu alaprendeletet (R) az 
alabbiak szerint modositja. 

1.8. 

(1) A R 3.8 (3) bekezdkse a kovetkezo v) ponttal egksziil ki: 

v) a 3911998.(VII. 16.)Fov.Kgy. rendelet 21.5-aban megjelolt esetben 

(2) Az R 3.8-a az alribbi (5) bekezdkssel~egksziil ki: 
,,(5) a (4) bekezdes a), c), f) pontjaban felsorolt - es Csepel Onkormhnyzat tulajdonaban lev6 
teriileten vegzett -tevekenyseget a kozi~t kezeloje fele, megkezdeskor, be kell jelentenie a 
kivitelezonek." 

(1) Az R 4.8. (1) bekezdkse a kovetkezo s) 6s t) pontokkal egksziil ki: 

s) ,,a koz13 es a jkda feliiletenek reklam - ideertve a politikai reklamot is - celjka 
torteno hasznalatka, 

t) Eutvonalak menten h s i t o  es az hsitassal kapcsolatos fklke, pavilon letesitesere, 
kiveve virag -, es hirlaphsitas 6s a tomegkozlekedesi eszkozok igenybevetelere 
szolgalo jegyhsitast, tovabba a konyvhsitast, a kijelolt helveken." 

(2) A R 4.8-a az alaibbi (3) bekezdissel egksziil ki: 
,,(3) Csepelnek az R hatalya ala tartozo kozteriiletein a szeszesital fogyasztasa tilos, kiveve: 

a) engedelyezett vendeglato egysegi kitelepiiles teriileten 
b) engedelyezett rendezveny teriileten 

(3) A R 4.8-a az alaibbi (4) bekezdkssel egCsziil ki: 
,,Csepelnek a rendelet hatilya ala tartozo kozteruletein tilos koros szenvedely keltesere es 
bodulat keltesere alkalmas szerek hasznalata, fogyasztasa. 

(1) A R 5.8-a lij (3) bekezdkssel egksziil ki: 
,,(3) a 3.5. (3) bekezdes fl) pontjaban szereplo esetben, 6s egyeb telepiilesi szilkd hulladek 
kepzodesevel j k o  kozteriilet hasznalathoz kozteriilet hasznalati hozzajhlas csak akkor 



adhato, ha a kerelmez6 igazolja, hogy a telepiilesi szilkd hulladekkal kapcsolatos 
kozszolgaltatast - ennek teljesitesere jogosult szolgaltato utjan - igenybe veszi." 

(2) A R 5.8. eredeti (3) bekezdkse (4) bekezdksre vailtozik, 6s a kovetkezo i) ponttal 
kiegksziil: 

i) ,,epitesi engedelyhez kotott tevekenyseg, kozteriilet felhasznhlas eseten az illetekes 
epitesiigyi hatosagnak a kerelmezo reszere kiadott elvi engedelyet vagy 
a11asfoglalasat. ,, 

A R 6.8 (2) helykbe az alaibbi szovegrksz lkp: 
,, (2) a kozteriilet hasznalati hozzajhlasi kerelem elbiralasa s o r b  figyelembe kell venni a 

Budapesti Vhrosrendezesi es ~ ~ i t e s i  Keretszabalyzatot (BVKSZ) a Fovarosi Szabalyozasi 
Keretszabalyzatot (FSZKT) es az adott teriiletre, (kozteriiletre) vonatkozb Reszletes 
Rendezesi Tervet, illetve Szabalyozasi Tervet, a vhroskepi, muemlekvedelmi, 

/ kozegeszsegiigyi es koztisztasagi eloirasokat, kereskedelmi es turisztikai szempontokat, s 
ervenyesiteni kell a jogszabalyokban (kulonosen az iizletek mukodesQo1 szolo [6/1990. 
(IV. 5.) KeM rendeletben] eloirt egyeb felteteleket is. 

A R 7.9. (3) bekezdkse a kovetkezo c) ponttal egksziil ki: 

c) ,,es a Fovhrosi Kozteriilet-feliigyelettel" 

(1) A R 12.8-a az alaibbi (la) bekezdkssel egksziil ki: 

,,(la)A kozteriilet hasznalati dijat a tulajdonos allapitja meg." 

(2) A R 12.8-a az alaibbi 2.b) bekezdkssel egksziil ki: 

2.b) 
,,a) A Budapest - Csepel ~nkorman~zata tulajdonaban lev0 kozutak uttestjet (az 
1998.evi LXX111.t~. 12.5. (1) bekezdese ertelmeben jarda es a zoldsav kivetelevel) 
CpitQi munkateriiletkent hasznalok igenybeveteli dijat tartoznak fizetni. 
A dij osszege - a 7.szamu melleklet szerint koziitkezeloi hozzajhlasi kerelem 
beadasakor - a 6. Szamu melleklet alapjan keriil meghatkozasra. A kozlitkezeloi 
hozzajarulas csak a dij megfizetese u t h  adhato ki. 
b.) nem kell dijat fizetni abban az esetben, ha 
- az epitesi munka kizkolag jhrdan, illetve zoldsavban tiirtenik 6s a koziitkezeloi 
hozzajarulas idotitartarnan beliil befejezodik. 
- iizemzavar elhkitas eseten, mely a 72 orat nem haladja meg. 
- a Csepeli ~nkorman~zat  megrendelesere vegzett rnunki5.k eseten. 
c.) A Csepeli ~nkorman~zat  tulajdonaban levo utak kategorizalasat, valamint a 
kategoriak dijteteleit a 6. szamu melleklet tartalmazza." 



(3) A R 124. (9) bekezdCse helyCbe az alabbi bekezdCs lip: 
,,A kozteriilet hasznalati dijat Budapest - Csepel Onkormanyzata Csepeli Vagyonkezelo Kft. 
(CSEVAK Kft.) szarnlaja alapjan csekken, illetve a polghrmester hltal meghathrozott 
iigykorokben, csekken az onkormhyzat szamlajhra, atutalassal vagy keszpenzzel a h b i  
penzthraba kell befizetni." 

(1) A R 14.s. (5) bekezdCse elso mondata az alribbiak szerint mbdosul, a tovabbi 
sziivegrCsz vhltozatlan marad: 
,,Aki a kozteriiletet az e rendeletben eloirt hozzajhrulas nelkiil vagy attol eltero modon, illetve 
azt meghalado mertekben hasznalja, a rendeletben megfogalmazott kotelezettsegeket 
megszegi, szabhlysertest kovet el es huszezer forintig terjedo penzbirsaggal sujthato." 

(2) Az R 14.s-a a kiivetkezo (7) bekezdissel egCsziil ki: 
,, (7) Aki a R 4.9 (3) - (4) bekezdesben foglalt tilalmat megszegi, szabalysertest kovet el, es 
az (5) bekezdes szerinti jogkovetkezmenyek alkalmazhatok ra." 

Az R 16.s-a az alhbbi (8) Cs (9) bekezdissel egCsziil ki: 
,,(8) az R alkalmazasaban: 
A szeszesital a gyogynovenyek gyogyaszati jellegii szeszes kivonata, valamint ezek 
felhasznalasaval kesziilt termek es az alacsony (1,2 %-nal kevesebb) alkoholtartalmu 
iiditoitalok kivetelevel minden alkoholtartalmu ital. 
,,(9) a koros szenvedely es bodulat keltesere alkalmas anyagokat a mindenkor hatalyos Eii. 
Min. es BM egyiittes rendelet hathrozza meg. 

A R. mellekleteit az e modosito rendelettel megallapitott 6. szammal jelolt es 7. szarnmal 
jelolt mellekletek egeszitik ki. 

(1) E rendelet 1999. november 1 -en lep hatalyba. 
(2) A rendelet eloirasait a hatalybalepese u t h  indult iigyekben, es a hatalyba lepese elott 

indult, de a hatalyba lepeskor meg el nem biralt iigyekben kell alkalmazni. 
..... . I  . .._ 

3 4 ybthmqaly 
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~ o 6 s n k x r .  Giispat -Gabriella 
. Iblghrn$ster Jegyzo , ;L- 

ZriradCk: Kihirdetve: 1999. . . . . . . . . . . . 

Szervezesi irodave 



Az 1 .$-hoz: 
A keriileti rendeletet pontositani kellett a fovhrosi rendeletben foglalt intkzkedesekkel valo 
osszhang erdekeben. 
A ket $-ban ezek a kiegeszitesek talalhatok figyelembe veve a reklam- es koniti kozlekedesi 
torvenyek valtozasait. 

A 2.6-hoz: 
A lakossagi kozerzet javitasa celjabol - lakossagi igeny alapjan - korlatozni kivanjuk a 
kozteriileten elszaporodott alkoholfogyasztast, megengedni csak szervezet, ellenorizheto 
formaban szabad. 

A 3. 8-~OZ: 
A kozteriileti rend megtartasa, illetve megkovetelese Qdekeben sziikseges a kozteriilet- 
hasznalati hozzajarulas megadasat a szilhrd hulladek elhelyezeset is magaval vono 
tevekenyseg eseten szemetszallitasi szerzodeshez kotni, a szigoriibb ellenorzes lehetoseg6t 
ezzel lehet megteremteni. 
Az epitesi engedelyhez kotott tevekenysegek eseten epiteshatosagi engedelyt is be kell 
szereznie a kerelmezonek, ezert a tulajdonosi hozzajhlas (kozteriilet-hasznalati 
hozzajarulas) megszerzese elott cklszerii a kerelmezonek elvi engedellyel rendelkezni. fgy a 
tulajdonos onkormanyzat biztonsaggal adhatja meg a hozzajarulast. (Eiz a bevalt gyakorlat a 
Evhrosi tulajdonu kozteriiletek eseten is.) 

Az alaprendelet vonatkozo szovegresze helyebe a megvaltozott torvenyi hatter alapjan az uj 
szabalyozasi fogalmak keriiltek pontositasi celbol. 

A kozteriileti rend megteremteset, megtartasat szolgalja az is, hogy az elutasitott kerelmekrol 
is ertesiil a Kozteriilet-feliigyelet, hiszen az ilyen esetekben siiriin elofordul az engedely 
nelkuli kozteriilet-hasznalat, arni kozvetleniil felfedezheto igy. 

(1) A tobbes dijfizetes kialakulasanak megelozese erdekeben egyertelmiien le kell szogezni, 
hogy mindig a tulajdonos allapitja meg a teriilet-hasznalati dijat. 

(2) A koniti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. tv.-t modosito 1998. evi LXXIII. tv. es a 
vegrehajtashra kiadott 1911 994. KHVM rendelet modositasakent megjelent 511 999.(II. 12.) 
KHVM rendelet ertelmeben a Fovhrosi Onkormanyzat 10-312211999. szamon dontest 
hozott a Bvhrosi tulajdonu konithalozat bontasbak igenybeveteli dijhrol. 

Az 1999. junius 15-eve1 ervenybe lepo rendelet a Fovhrosi Onkormanyzat altal kezelt utak 
oszthlyba valo sorolasat elvegezte, meghathozta az igenybeveteli dijakat, s egyidejuleg 
felkerte a keriileti polghmesteri hivatalokat, hogy a keriileti kezelesii utak oszthlyba 
sorolasat, valamint a dijak megallapitasat hasonlo elvek szerint vegezze el. 

A helyi kezelesu kozutak oszthlyba sorolasbal szempont volt az ut forgalma, illetve azon 
helyek figyelembevetele, ah01 egy esetleges forgalomkorlatozas komolyabb 



fennakadasokat okozhatna a kozlekedesben. 
A dijak mertekenek megallapitasanal a meglevo a 1011 996.(111.26.) Kt. rendelet dij ainak 
magasabb ertekeit vettiik figyelembe. (A keriileti utchk dijszabasi osztalyait a 6. s z h u  
Melleklet tartalmazza.) 

A helyi konit nem kozlekedesi celu igenybevetelehez sziikseges hozzajhlas iranti 
kerelemmel tovabbra is a konit kezelojehez (Varosgazdalkodasi Iroda Beruhkasi 
Csoport) kell fordulni. A 7. sz. Melleklet szerinti kerelem iktatasat kovetoen az iigyintezo 
meghllapitja a fizetendo dij merteket. ~ r d e m i  iigyintezesre a megallapitott dij megteriteset 
kovetoen keriil sor. 

A Varosgazdalkodasi Iroda Beruhkasi Csoportja a valtozasokra tekintettel uj formatumu 
es tartalmu ,,Munkakezdesi hozzajh1as"-t allitott osszeg melynek alkalmazasaval az 
abban foglaltak hatekonyabbak lesznek ervenyesithetok. 

A 7.5-hoz: 
A szabalysertesekriil szolo torveny a helyszini birsag 20.000.-Ft-ig terjedo kiszabasat teszi 
lehetove az onkormanyzati rendeletekben meghathrozott szabalysertesek eseten. A 
Kozteriilet-feliigyelet helyi csoportja javasolta a 10.000.-Ft-os felso hathr torveny hltal 
megengedett mertekiire emeleset. 
Ez kedvez a kozteriileti rend megteremtesenek a konit felbontasok eseteben is az uj rendszer 
bevezetesevel nagyobb hangsulyt kap a fokozott helyi ellenorzes, s a munkakezdesi 
hozzajhlasban eloirtakat megszego kivitelezovel szembeni szankcionalas. Kozvetlen es a 
gyakorlatban is eredmenyt hozhato szankcio a kozteriilet-feliigyelok altal kiszabhato, 20.000.- 
Ft-ig terjedo (ismetelheto) helyszini birsag. 
A szeszesital fogyasztasa tilalmanak megszegoire is ervenyes a szabalysertesi szankcio. 

A 8.8-hoz: 
A kozteriileten e rendelettel megjeleno szeszesital fogyasztasanak tilalmahoz sziikseges a 
fogalom egyertelmii meghathrozasa mely alapjan a szankciot foganatosito hatosag eljhrhat. 

A 9.4-hoz: 
A rendelet eredeti 5 db mellekletehez kapcsolodik a 12. 3 modositasaval egyidejiileg 
reszletezett helyi koAti kategoriaba sorolasrol, es az igenybeveteli dijakrol szolo 6. sz . 
melleklet. Ezt a mellekletet a kozponti jogszabaly altal meghathrozott keretekkel egyiitt (5. sz. 
melleklet) kell alkalmaznia a konit kezelojenek. 
A 7. sz. melleklet a konit nem kozlekedesi celu igenybevetelere vonatkozo kerelem 
nyomtatvanya mely segitsegevel konnyitheto az iigyintezes az iigyfelek reszere. 

A 10.6-hoz: 
Az uj rendelkezeseket 1999. november 1-to1 kell a b e n ~ j t o t t  kerelmek elbiralasaban es az 
ellenorzesek s o r b  alkalmazni. 



6.szaim6 mellkklet 
(az 5. sz. melleklettel egyiittesen hasznalando) 

A keriileti tulajdonban lev0 kozutak dijszabasi osztalyai: 

1. Belteriileti I. rendii f5ut (100.-Ft/m2/nap) 

Kossuth Lajos utca (Szent Is tvh ut es Volgy utca koze eso szakasza) 

1 .a Belteriileti 11. rendii But (5O.-Ft/rn2/na~ x2) (forgalmi szempontbol kiemelt fontossaga 
miatt kktszeres szorzoval szamitott igy meg az elozo dij - kategoriahoz sorolhato. 

Ady Endre ut 
Thcsics Mihaly utca 
Cservenka Miklos utca 

2. Belteriileti 11. rendii But (5O.-Ft/rn2/na~) (minden tomegkozlekedesi utvonal, es a 
nagyobb forgalmu szilhrd burkolatu utcak) 

11. Riikoczi Ferenc utca (Ady Endre u. es Szent I s tvh  u. koze eso szakasza) 
Csogyhr utca 
Erdosor utca 
Szechenyi utca 
Kesmhrki utca 
Hollandi ut 
Erdoalja utca 
Szabadsag utca 
Volgy utca 
Szentmiklosi utca 
Kolcsey utca 
Festo utca 
Martinasz utca 
Szent Laszlo utca (Festo u. es Csille u. kozCitt) 
Tanacshhz utca (Thcsics u. es CSM Ekapu koz6tt) 
Koltoi Anna utca 
Sagvhri Endre utca 
Dunadiilo utca 
&pad utca 
Bajaki Ferenc utca 
Posztogyhr utca 
Karacsony Sandor utca 
Kassai utca 
Szebeni utca (Kassai u. es Kesmhrki u. koziitt) 
Baj csy-Zsilinszky ut 
Kolozsviri utca 

3. Mellek-. Mito- ,  lako-. kiszolgalo ut. kerekpartit (25.-Ft/m2/nap') 

Az osszes - az elozoekben fel nem sorolt - utca. 
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7. szamii melliklet 

Munkakezdisi kirelem azonosit6 szaima: A kirelem iigyiratszaima: 

Helvi koziit nem kozlekedisi cilii i~invbevitelihez sziiksiees 
Hozzaiiairulais itainti kirelem diifizetisi adatlapia 

Az igenybevetel a) helye: 
b) celja: 

Beruhho neve, cime, telefon- 6s fax szama: 

A szamla cimzettjei 6s szamla szama: 

~p i t e s i  munka teriiletkent (csak burkolatbontassal jhro munka eseten) elfoglalni kivant, 
forgalom el01 elziut teriilet nagysaga rn2-ben: 

Szorzok megallapitasa: Ady E. u. - Thcsics M. u. - Cservenka M. u. eseten 2-szeres 

Az OTP Bank Rt-nel vezetett 1 1784009- 1 552 1000 s z h u  ~udapest-Gepel 
Onkormanyzata Koltsegvetesi elszamolasi szamlajara fizetendo dij osszesen: Ft. 

Megnevezis 

Belteriileti I. rendii 6 u t  
Belteriileti 11. rendii fout 
Mellek-, vagy Gyiijtout 
Lako-, vagy kiszolgalo ut 

Az igenybev6tel 
a) kezdetenek tervezett idopontja: 
b) befejezesenek tervezett idopontja 

Dij 
(Ftlm2lnap) 

100 
5 0 
25 
25 

A kezeloi hozzajarulasban foglalt feltetelek betartasaert felelos Kivitelezo 6s szemely: 
a) Kivitelezo neve: 
b) Felelos szemely neve: 
c) Cime, telefon es Fax szama: 

Fizetendo 
(Ft.) 

Teriilet 
(m2) 

Az igenybevetel eredmenyekent a koztit teriileten (az alatt, vagy felett) elhelyezett epitmeny 
/letesitmeny/ 

a) tulajdonoshak neve 
b) Cime, telefon 6s Fax szama: 
c) ~zemeltetojenek neve: 
d) Cime, telefon es Fax szama: 

Idotartam 
(nap) 

Az 1998. evi LXXIII.tv.-vel modositott 1998. evi I.&. 36.6 ertelmeben a 72 orat mea nem 
halado rendkiviili inenvbevetelre (iizemzavar) di-ifizetes nem terjed ki. 

Fizetendo dij osszege: 

Datum: P.H. Alairas 


