
BUDAPEST-CSEPEL 

24/2006. (IX. 19.) Budapest-Csepel ~nkormanyzata Kt. rendelete 

a kozteriiletek rendjbrgl bs hasznrilatrirdl szdld 25/2001 (V. 18.) 
szhmu Kt. rendelet mddositcisaro'l 



2412006. (IX. 19.) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  Kt. rendelete 

a kozteriiletek rendjkrol i.s hasznalatar61 sz616 2512004. (V.18.) szBm6 Kt rendelet 
m6dositasar61 

Budapest-Csepel varoskepi. varosrendezesi 6s esztetikai, valamint kozlekedes-biztonsagi 
szempontjainak ervenyesitkse erdekeben - figyelemmel a helyi sajatossAgokra, ezen beliil 
kiemelten a kerulet lakossaganak ellatasara, tovhbba a kozteriiletek fenntartasira es rendjere 
vonatkozo fokozott igenyre - Budapest-Csepel onkormanyzata (a tovabbiakban: 
~nkormanyzat) Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzatokr61 szo16 1990. evi LXV. torveny 
16. $ (1 )  bekezdeseben, valamint a fovarosi kozteriiletek hasznalatarol es a kozteruletek 
rendjerol szolo, tobbszor modositott 5911995. (X.20.) Fov. Kgy. rendelet 2. 5 (1) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az ~nkormanyzat tulajdonaban Ievo kozteriiletek 
hasznalatar61 es rendjirol sz61o a 1312005 (IV. 19.) Kt. szamu rendelettel modositott 2512004. 
(V.18.) Kt. szamu rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) modositasara a kovetkezo rendeletet 

- alkotja: 

1. 5 A Rendelet 2. $-a helyebe az alabbi rendelkezes lep, s a jelenlegi 2. 5 pedig 2lA. 5-ra 
valtozik: 

,,2. fj (1) A jatszoterek - kiveve jogszabalyon vagy hatosagi hatarozaton alapulo eltero 
hasznalat engedelyezese esetet - elsosorban gyermekek 6s kiseroik szamara az ott elhelyezett 
jatszoeszkozok rendeltetesszeru hasznalathra, jatek, pihenks cCljab61 Iatogathatok oly modon, 
hogy az masok nyugalmht sziiksegteleniil ne zavarja. 

(2) A zarhato keritessel ellatott jhtszbterek az alibbi idopontokban latogathatok: oktober 
1 -to1 marcius 3 1-ig naponta 9.00 oratol - 16.00 oraig, aprilis 1 - to1 szeptember 30-ig naponta 
8.00 orat61 20.30 oraig. A nyitvatartasi idorol a kezelo a jatszoteren tajekoztato tablat helyez 
ki. 

(3) A (2) bekezdesben rogzitett idotartamon kiviil az ott meghatarozott jatszotereket tilos 
hasznalni vagy ott tartozkodni. 

2. 5 A Rendelet 9. 5 (1) bekezdkse az alabbi f )  ponttal egesziil ki: 
/9. § (1) Nem kell kozterulet-hasznalati dijat fizetni a Fovarosi rendelet 14,s (1) 
bekezdeseben foglalt eseteken tulmenoen:/ 

, lakotelepi ilszotelkes kornyezetben hulladekgyujto kontenertarolo epitmeny 
elhelyezesehez." 

3. 5 Jelen rendelet a kihirdetes napjan Iep hatalyba, azzal, hogy a Rendelet - e rendelet 1. 
5-aval megallapitott - 2. 5 (2) bekezdeseben meghatarozott tablat elso alkalommal, a rendelet 
hatalybalepesekor mar zarhat6 jatszoterek eseteben 2006. okt6ber 31-ig, az ezt kovetoen 
bekeritett jatszoterek eseteben pedig a kerites atadasaval egyidejuleg kell kihelyezni. 

ZBradCk: 
A rendelet kihirdetesenek napja: 2006. szeptember 19. 


