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Budapest-Csepel városképi, városrendezési és esztétikai, valamint közlekedés-biztonsági
szempontjainak érvényesítése érdekében - figyelemmel a helyi sajátosságokra, ezen belül
kiemelten a kerület lakosságának ellátására, továbbá a közterületek fenntartására és rendjére
vonatkozó fokozott igényre – Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában levő
közterületek használatáról és rendjéről szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 5/A. §-sal egészül ki az alábbiak szerint: „5/A. § (1) Idény jellegű árusítás
céljára közterület-használati hozzájárulás kizárólag e rendelet 7. sz. mellékletében
meghatározott helyszínekre adható ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az egyes helyszínekre vonatkozó
közterület-használati hozzájárulások kiadása – figyelemmel a 7. sz. mellékletben
meghatározott maximális területértékekre – a hiánytalan kérelmek benyújtásának
sorrendjében történik.”
2. § A Rendelet 9. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: „(3) Az (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott esetben – azonos közigazgatási címen lakó magánszemélyek
esetében a lakásban lakó személyek számára tekintet nélkül – a kérelmező egy folyamatos
építési tevékenység végzése során – tekintet nélkül arra, hogy a tevékenység építési
engedélyhez kötött-e vagy sem – egy esetben mentesül 72 órai időtartamra a közterülethasználati díj megfizetése alól.
(4) Ugyanazon közigazgatási címen lakó építtetőket 30 naptári napon belül az (1)
bekezdés e) pontjában foglaltak szerinti mentesség az építési tevékenység befejezése vagy
megszakadása estén is csak egy esetben illeti meg.”
3. § A Rendelet az alábbi címmel és az alábbi 11/A. §-sal egészül ki:
„Értelmező rendelkezések:
11/A. § E rendelet alkalmazásában
a) idényjellegű árusítás: a közterületre kihelyezett árusítóhelyen, legfeljebb május 1. és
szeptember 30. napja közötti időtartam egésze vagy egy része alatt folyamatosan végzett
zöldség gyümölcs kereskedelmi tevékenység.
b) alkalmi árusítás: az idényjellegű árusítás körén kívül eső, az egyes társadalmi vagy
nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, legfeljebb az adott ünnep első napját megelőző 20. naptól az
ünnep utolsó napjáig tartó kereskedelmi tevékenység.”
4. § A Rendelet 2. sz. mellékletének 1/c. sorában a ”közterület-foglalás célja” oszlopból a
„*dinnye – min. 15 m2” szövegrész „*a szokásos kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó,
idényjellegű zöldség-gyümölcs (pl. dinnye, alma, burgonya, stb.) árusítás – min. 15 m2”
5. § A Rendelet 3. sz. melléklete utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A
fent felsorolt zöldség-gyümölcs árusító helyeken saját termelésű zöldség-gyümölcs – ide nem
értve a szokásos kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó mennyiségben történő, idényjellegű
árusítást – és virág árusítható!”
6. § A Rendelet az alábbi 7. sz. melléklettel egészül ki:
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„7. sz. melléklet
A szokásos kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó mértékben (minimum 15 m2
alapterületen) történő idényjellegű árusításra és fenyőfa árusításra kijelölt árusító helyek
listája
Kossuth Lajos u. –Baross u. sarok (Trafóháznál)
Ady Endre út – Védgát u. sarok (Papírgyár felé)
Koltói Anna u. 8. (Buszparkoló szélén)
Zrínyi u. 23.
Erdősor u. 163.
7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2007. május 15.
Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető
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