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Budapest- Csepel Onkormanyzata 
4/7994. (1.7 8.) Kt 
R e n d e l e  t e  

a L3p. XXl. ker. Sza badsag utca- Venusz utca - Akacfa utca-Csiliag ufca 
Alfal hatamlt telektomb telekala kitasarol 

Jelen szabalyozasi elbirasok a Budapest, XXI. keriilet Szabadsag utca -Venusz utca - Akacfa 
utca - Csillag utca altal hatarolt teriiletre tejednek ki. 

Az el6ldsok alkalmazasa 

Az 1. §ban meghatarozott teriileten teriiletet felhasznalni, epitesi teriiletet kialakitani, bamely 
letesitmenyt kialakiani, valamint ilyen &Ira epitesi engedelyt kiadni csak a Budapesti 
Varosrendezesi Szabaiyzatnak, az altaianos ervenyij egyeb rendelkezeseknek es hatosagi 
eldirasoknak megfelelaen, illetve jelen szabalyozasi tervnek 6s eloirasoknak megfelelden 
sza bad. 

A 20062314. telekbijl 4 lakohaz reszere tortend uszotelek kialakitasa miatt (20062315) telek 
keletkezik, mint parkteriilet, (kozteriilet). 

(1) 20062314. ( 11 -394 m2)-b61 keletkezik: 

20062315. hrsz. alatti park - kozteriilet, valamint 

2006236 h m .  
20062317. hrsz. 
20062318. hrsz. 
20062319. hrsz. telkek az alabbi la kohazak uszotelkeikent: 

Szabadsdg u. 16. 
Szabadsig u. 18. 
Venusz u. 5-7. 
V6nusz u. 1-3. 

A telekhatdrok az epiiletek bejarati el61epcsdinek vonaldban, illetve a tObbi oldalon a 
hornlokzattol 1 ,O meteme huzdnak. 



(2) A korabban jovahagyott R-23799. ttsz. alatt nyilvantartott rendezesi telv amsn 
rendelkezese 6weny& veszti, mely a Szabadsig utca 6s a Venus u. Gtkorrekciojat irta 
el& Ily modon az eredeti telekhatart kell veglegesnek tekinteni. 

(1) A terliletet alkoto lakotombben a BVSz 13. jelu epitesi avezeteben megengedett 
Ietesitmenyek helyezhet6k el. 

@/a) A teriilet belsejeben talalhato raktarepiilet bontand6, a hozza csatlakozo labazatos keri- 
tesrnaradvannyal egyiitt. 

(2h) Ugyancsak bontando a 15. jelii faaru bolt is. 

(1) E rendelet, kihirdetese napjan lep hatalyba. 

(2) A korabbi, e teriiletre vonatkozo rendezesi telvek elbirasait a fentiek szerint kell 
modositani. 

Zaradek: Kihirdetve 1994. januar 18-an 


