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Tisztelt Képviselő Testület! 

 
Az elmúlt időszakban több alkalommal történt javaslat az alábbi rendelet módosítására, 
azonban egyik alkalommal sem kapta meg a szükséges számú szavazatot.  
A rendelet jogszabályi környezetét ismerő szakemberekkel konzultálva arra a következtetésre 
jutottam, hogy az elérni kívánt cél megvalósulásához elegendő a 3. számú melléklet 
módosítása, anélkül, hogy a rendelet meglévő szövegezését bárhól módosítani kelljen. 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Rendelet, módosítással nem érintett részeit 
eredetben meghagyva, a 3. számú mellékletet a határozati javaslatban megfogalmazott 
módosítások szerint fogadja el. 
 
Budapest, 2010. május 10.  
                                                  Kál Károly  
 
 
 
 
RENDELETALKOTÁS 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet 
módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 

 
A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
…/2010. (V.18)  

önkormányzati rendelete 
 

a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.  (V.18.) Kt. számú 
rendelet módosításáról 

 
 

1. §. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet 3. 
sz. melléklete az alábbi helyszínekkel egészül ki: 

 16. Széchenyi u. 85. (Királymajori SPAR) előtti terület 
 17. Csikó sétány SPAR    melletti parkoló 
 18. Vénusz u. – Szabadság u. sarok   parkoló 

19. Kossuth L. u. – Szent István út sarok közterület 
20. Baross u-i HÉV átjáró (kerítésen kívül) közterület 

2. § (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
(2)  E rendelet a kihirdetését követő nap hatályát veszti.  

 
 
 
 
 

  Tóth Mihály     dr. Szeles Gábor 
  polgármester      jegyző 
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