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Budapest-Csepel gnkormanyzata 
3i1994.(1~.20.) Kt rendelete 

a Buda~est. XXI. kerulet Csepel Varoskozpont - Ady Endre lit - Tancsics M. Lit - 
Szt. lstvan Lit - BetQ utca - pet& S. u. - Magyar utca - Gyepsor utca - Bddafoki iit - 

altal hatarolt teriilet reszletes rendezesi tenrer6l 



Budapest-Csepel ~nkormanyzata 

32/1994.(I?C.20.) Kt rendelete 

a Budapest, XXI. keriilet Csepel Vairoskozpont - Ady Endre ut - Thncsics M. i t  - 
Szt. Istvan It - Bet6 utca - PetBfi S. u. - Magyar utca - Gyepsor utca - Budafoki i t  - 

siltal hatsirolt teriilet rkszletes rendezbi terverBl 

Budapest-Csepel Onkorrnimyzata KepviselB-testiilete az 1990. evi LXV. tv. valamint az 

1964. evi 111. tv. 6.S-anak az 1991. evi XX. tv. 75.5-aval kieghzitett 6 az 1964. evi 111. 

. w  tv. vegrehajtisira kiadott 30/1969./XII.3.1 Korm. rendelet modositisiirol szolo 
? 
i 25/1992./I.28./ Korrn. rendelet felhatalrnazisa alapjin a kovetkez6 rendeletet alkotja: 

. . 
I 

Az el6iras hatalya 
1. 5. 

I11 Jelen szabalyozisi el6irhok hatdya a Budapest, XXI. ker. Csepel - Varoskozpont - 
Ady Endre lit - Thcsics M. lit - Szt. Istvh ut - BetC utca - PetBfi S. u. - Magyar 

utca - Gyepsor utca - Budafoki lit - dtal hatkolt teriiletre te jednek ki. 

121 Ezen el6irisok csak a szabdyozbi tervlapokkal egylitt ervenyesek. 

111 Az 1. §. 111 bekezdbben meghatarozott teriileten (tovabbiakban: terv teriilete) 

teriiletet felhaszndni, letesitrnenyek elhelyezesere teket, epitesi teriiletet kialakitani, 

iltalaban b h e l y  Ietesitmenyt elhelyezni, valamint ilyen celra ,epitesi hatosagi 

engedklyt kiadni csak az Orszigos epkisi Szabdyzatnak (OESZ), h a Budapesti 

Vkosrendezesi Szabalyzatnak (BVSZ), az dtalinos ervenyii egyeb 

rendelkezeseknek h hatosagi el6uiisoknak, valamint a jelen szabdyozisi 

el6irisoknak megfelelcen szabad. 



/3/ A szabalyozasi terven kotelezdnek kell tekinteni Is meg kell tartani 

a. a szabalyozisi vonalakat 

b. a teriilet felhasznalas&ra vonatkozo eldirisokat 

c. az ovezeti kategoriakat 

d. a telekrneretekre vonatkozo minimum elairasokat 

e. a beepithetbsegre vonatkozo eldirisokat 

f az epiiletek homlokzat masassagara vonatkozo meskoteseket. 

/3/ A szabalyozisi terven iranyadonak nem kell tekinteni 

a. a tervezett lakisok s z b a t  

b. a tervezett intezmenyek funkciojat 

c. a tervezett intezmenyek brutto szintteriiletet 

d. a tervezett parkolok kapacithsat 

141 A kotelezd ervenyii elemek modositisa a Reszletes Rendezesi Terv modositisat 

vonja maga utan. 

151 Az iranyado jelleggel szabdyozott, valamint az / I /  bek.-ben nem emlitett elemek 

tajekoztato jelent6segiiek, ezert azok az RRT modositka nelkul is 

megv~toztathatok. 

A teriileten az alabbi teriiletfelhaszndisi kategoriak vannak: 

a. lakoteriilet 

b. kozintemenyteriilet 

c. ipari teriilet 

d. kozlekedesi teriilet 

e. zoldteriilet 

f. kozmi3teriilet 



Telekszabailyozis, telekalakitais 
4. 8. 

111 A terv teriiletet koniti es ingatlan szabalyozis erinti. X szabdyozis mereteit a 

szabalyozisi terv tartalmazza. 

I31 Az ingatlanok teriilete osszevonhato, illetve ujra oszthato, tovabba uszotelkek es 

tombtelkek kialakitisa is lehetseges. A tombtelek merete: min 5.000 m2. 

A tervteriileten kialakitbra kenrl6 on~1o  ingatlanok mereteit a szabdyozhsi tem, 

valarnint az 1. sz. melleklet rendezi tombonkent. 

131 Az e16z6ek szerint tombonkent reszletezve az alabbi reszletes szabalyokat kell 

betartani: 

a. 1. tomb 

Az intezmenyekre vonatkozo eldirisok a mervadoak. 

Lakisok reszere uszotelkes formaban alakithatok ki a tekek. 

Egyeb telek meret kialakitk 

min. 500 mz 

max. 2000 m3 

b. 3. tomb 

Onill0 ingatlan kialakitba lehetseges mind az intemenyi, mind a lakoteriileten 

min. 500 m2 - feloszh eseten 

max. 2000 m2 - osszevonis eseten 

c. 3. tomb 

Az intezmenyekre vonatkozo el6ukok a mervadoak. (Lsd. a. pont.) 

d. 4. tomb 

Az intezmenyekre vonatkozo el6irisok a mervadoak. (Lsd. a. pont.) 

e. 5. tomb 

Az intezmenyekre vonatkozo el6irbok a mervadoak. (Lsd. a. pont.) 

f. 6.  tomb 

Kozpark: telekalkitb tilos! 



g. 7. tomb 

Intemeny: telek bcvites lehetseges, ugy hogy a megmarado is feleljen meg az 

OESZ, BVSZ eldirbainak. 

Lakotelek: alakitis nem lehetseges, bbvitese: mint b. pontban 

h. 8. tomb 

Az intezmenyi teriiletek bbvithet5k, ill. cbkkenthet6k az OESZ Is BVSZ el6irbok 

megtartbaval. 

i. 9. tomb 

A jelenlegi lakotelkek osszevonhatok 6 alakithatok 

min. telekrneret 500 m2 

max. " 1000 m2 

j. lo. tomb 

Az iltalinos elbirboknak megfelelben. 

k. 11. tomb 

Intezmenyteriilet: 

Kereskedelm Q vendeglatis misirin* beepitai elkepzeles (kerelem) eseten 

modosulhat az OESZ es BVSZ el6irisok me,@tisaval. 

1. 12. tomb 

A kereskedelmi tevekenyseghez valo mis epitesi szindek a reszletes rendezesi terv 

el8irisaito1 elter5en vdtozhat max. illetve min 500 mZes teriilet elterkel. 

I41 A telekalakitki tervek keszitese sorkn a szabdyozisi tern bejelolt hatbonalaktol 

csak az dtalhos telekalakithsi es letesitesi szabilyok be&a mellett lehet elterni. 

LCtesitmCnyek elbelyezCse 
5. 5. 

A terv teriilete 

a. lakoletesitrnenyek 

b. kozossegi Ietesitmenyek 

c. kozlekedesi letesitmenyek 



d. zoldfeliileti letesitmenyek 

e. k6zmiiletesitmenyek 

111 Az 1. 5 111 bek. tervezki teriileten beliil a lakoletesitmenyek elhelyezesere szolgalo 

teriileten a BVSZ szerint 12. jeld, viiltozo stinisegii, virosias beepites celjiira Qelolt, 

- altalaban terepszexfien beepula - lakoteriilet, amelyekre az dtalanos el6irkok 

mellett a 12, 3,4/ bek. szerinti kiegQzit6 el6irhsok is ervenyesek. 

I A tervezett epuletek foldszintjen lakbt epiteni tilos. 

131 A lakoepuletek foldszintjen ellatiisi, szolgdtatbi letesitmenyek, irodik, egyeb 

kozossegi letesitmenyek lehetnek, amelyek a lakofi.mkciot nem zava rjak. Zajos 

vendeglato Ietesitmeny nem epiilhet a foldszinten! 

141 Az epuletek szin&at, maximdis homlokzatmagassagat, a szabhlyozbi tervlap, 

valamint a szabdyozki elbirk 1. sz. melleklete tombonkent tartalmaua. 

A terv. teriileten 33-as es 34-es dvezetbe sorolt intezrnenyteriiletek talihatok. 

111 A 33-as intezrnenyteriilet keriiletkozpont sziunira kijelolt epitesi teriilet 

Elhelyezhetb ICtesitmenyek: a. kultMis letesitmenyek 

b, sziilis jellegCi letesitmenyek 

c. reprezentativ ellathi letesitmenyek 

d. iroda 



A lhesitmenyek parkolisi igenyet telken beliil, szint alatti ~arizsban (- 1 v a a  - 3 

szinten) kell biztositani. 

Az epiiletek foldszintjen a lakossag kiszolgalasat ccdzo letesitmenyek (iizletek, 

szinvonalas vendeglatas, szolgaltatas, stb.) legenek. 

A tomb centrumaban gyalogos teret kell kialakitani. 

Maximdis homlokzatrnagassag: 34 m 

121 A 34-es intezmenyteriilet elsdsorban a lakossag alapfokii ellatisat biaosito 

intezmenyek elhelyezesere szolgd. 

131 Az ovezet altaliinos eldirkin ihlmen6en: 

a. A terv teriileten iizemanyagtoltd dlomk, gk. moso, gk. szerviz nem 

helyezhetd el. 

b. A 11. Rdcoczi F. ut - Bet& u. - Gerincut - Budafoki ut dtal hatirolt 

teriileten - a Petdfi ter, Petdfi utca kivetelevel - csak lakoepiilet nem 

epithet6. 

R1 Egysegesitett, maximum 3 m magas reklamfeliiletek, kerites magassagat 

meghaladhatjik. 

Az elhelyezesnel be kell tartani a Kozl. Feliigyelet 160-456/1991. sz. utasitkat es 

egyeztetni kell a FKFV Forg. tech. F6oszthlyaval. 

R2 Egyseges, max. keritesmagassa@ reklhfeliilet, ill. max. 3 m megengedett, ha a 

reklhfeliilet telepit6je a keritest egysegesen megemeli. 

Egyeztetes R1 szerint. 

R3 Reklikfeliilet tervezett epiileten. Csak az utcai homlokzat falsikjaban, vagy atto1 

onmagaval parhuamosan visszahima. Teljes epiiletmagassagig kiterjedhet, de az 

utcai pirkbyt nem haladhatja meg. Az epiilettel egyiitt engedelyeztetendd. 

R4 hhk ' eme le t i  szint. Egysegesitett, max. 3 m korbemend reklimfeliilet, 



R5 Uzlet- 6s kereskedelmi kozpont. Fernlernez parkanyon egysegesitett, korbemen6 

reklamfeliilet, max. parkanymagassagu. 

R6 Szolgdtatokozpont. Egysegesitett, a homlokzati panelek osztbihoz igazodo 

reklamfeluletek. 

R7 Takaratlm Walon homlokzat sikjaban, teljes falfeliileten rek l~e lu le t .  

R8 megdlo hatfalh: egysegesitett, max. 3 m reklamfeliiletek. Ha a mega110 

atepul, a reklamfeliileteket az epulettel e,giitt engedelyeztetni kell. 

R9 Reklh- b informacios Cpitmeny. Max. 3 x 3 alapteriiletir, max. 12 m magas racsos 

femszerkezet, modulmeretii tablik elhelyezesere. Koriiljirhato, minden irhybol 

reklhhordozo. 

Egyeztetes R 1 szerint. 

P1 Pavilonok el6irbai: 

- max. 45 hajlisii tetd, szinezett femlemes v. szinezett bitumenes zsindelyfedes. 

- szinezett fa v. femlemez burkolat 

- 3-20 m3 jellernzd alaprajzi miret 

- max. 3 m eresznel mert magassag 

- min. 3 egyseg epulhet egyszerre 

- engedelyeztetett telepitesi terv szerint. 

P2 Mint PI, de 

- emedi telepites szerint, sorolt 2-4 elemes egysegekben 

- bejiuatok, fik, kertbzeti elemek, Ihpak, meglev6 utcabutorok rnegtarthaval, 

azok koze illesztve 

- meglev6 padok - amennyiben az epittetd terv szerint potolja - elbonthatok. 

P3 Uzlet- es kereskedelmi kozpont meglCv6 lefedbe a16 egysegesen - az epulet 

megjelen6sehez illeszkedtien tervezett - pavilonelemek: 

- 3-20 m2 egysegek, egyesevel ill. sorolva 

- szinezett femlemez burkolat 

- meglev6 tet6 aljiig felvitt szerkezet. 



Kiizlekedesi teriiletek, letesitrninyek 

A kozlekedesi teriileteket 6s letesitmenyeket, azok szabilyoziisi szelessegeit a szabilyozasi 

terv tartalmazza. 

/1/ I. rendii gu t  a tervezett csepeli gerincut, melynek szabdyozki szelessege 40 m. Az 
lit nyomvonalira kesszitett tanulminy, ill. engedelyezesi terveket feliil kell vizsgalni. 

A feliilvizsgdat elkbziilteig epitesi tilalmat kell fenntartani a Budafoki ut es 

Karacsony Shdor utca kozotti szakaszon a VasmO 6 a Cs6gyir u., ill. L h g  

Ksilmin u. kozotti teriileten, valarnint a Karacsony Sandor utcatol delre a Magyar 

utca - Pet6fi utca kozotti tombben. A feliilvizsgdat eredmenyenek ismereteben lehet 

a tenyleges teriiletigeny, szabdyozisi szdesseget atvezetni a szabdyozisi tervre. 

a. Ady Endre lit: szabalyozki szelessege a Kossuth Lajos utckol keletre 25,O m, atto1 

nyugatra 40,O m, melyet az Ady Endre ut deli oldalh lev6 tombszerii parkolok ut 

fel6li li6let61 kell felmkrni. Az Azt tszaki oldali szabhyoz&i vvnalhak vegleges 

meghatirozkirol csepel-~szak RRT rendelkezlk. , 

b. Szent Istvh u. - Bet5 u. utvonal szabalyozisi szelessege a Kossuth Lajos utcatol 

keletre 22,O m, a Kossuth Lajos u. es II. Rikoczi Ferenc utca kozijtt 30,O m, a II. 
Rikoczi F. u. b a tervezett gerincut kozotti szakaszon a gerincut tanulmhyterve 

alapjh kell meghatiirozni a szabdyozhi vonalat, ill. szelessCget. 

A Pet6fi u. b Telep u. kozotti folyopalya szakaszon a szabdyozisi szelesseg 22,O 

m. A nyomvonal 6 csomopontok veglegesitbeig a BetG utca menti telkeken epitesi 

tilalmat kell fenntartani. 



Tancsics Mihaly utca szabalyozcisi szelessege 18,O m, Kossuth Lajos utca eszah 

(Ady E. u. - Koltoi Anna u. kozotti) szakaszan 35,O m, deli Szecheny u. - S a .  
Istvan u. kozott 32,O m. 

II. Rakoczi F. u. szabdyozasi szelessege altalaban 30,O m, a Karacsony Sindor u. b 

Szent Imre ut kozott 37,O m, a Szent Imre teren 35,O m. Koltoi Anna utca 

szabdyozisi szelessege 28,O m, a KISS Jinos altb. - Tincsics M. utca kozotti 

szakaszon 32,O m. 

/4/ Szkchenyi utca 

Lakoutak es kiszolgdo utak szabdyozbi szelessege altalaban 16,O m, ah01 ketoldali 

mer6leges parkolohelyeket kell kialakitani b a Kossuth Lajos utca kozepsd 

szakaszim min. 30,O m. 

A gepkocsik parkolisinal az alabbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a. Az uj beepitesek eseteben telken beliil kell kialakitani az OESZ szerint elbirt 

parkolohelyeket. Intezmenyek eseteben lehet6ve kell tenni, hogy a parkolohelyeket a 

hivatb- Is ii,OyfeIforgalorntol mentes id6szakban a lakok is hasznihassik. 

b. Letesitmenyek bsvitese eseteben amennyiben az epitb lehet6ve teszi a bbvitbhez az 

OESZ dtal el6irt parkolbhelyeket teken beliil kell kialakitani. 

c. ~Aeglev6 koncentrdt parkolofeliiletek beepitese eseten a beepit6 parkolisi 

igenyenek telken beliili ,kielegitese mellett, a megsziin6 parkolohelyeket a kornyez6 

teriiletek parkolhi igenyeinek fiiggvenyeben vagy tobbletkht szinten telken beliil 

potolni kell, lehetbleg 6rzott gar& jelleggel. 

d. A parkolohelyek telepitesenek racionalizdMra javasolt zoldfeliilet-park010 teriilet 

csereje eseten a meglev6 teljes faillomiinyt meg kell tartani. 

e. A felszini parkolokat fisitani kell. 



f Ivlegfeleld parkolohely kinalat esten forgalomtechnikai. kerteszeti eszkozokkel, 

tereptargyakkal, kovetkezetes Is elrettent6 erejii birsagolksal meg kell akadalyozni a 

szabalytalan parkolast. 

g. Az onillo ingatlanok eseten lako-(szdlo) egysegenkent 1 gk., inteneny eseten 3 

munkahelyenkent 1 gk. elhelyezeset az ingatlan teriileten beliil kell megoldani. 

/I/  Csepel Viroskozpont RRT il td erintett teriilet 71-es ovezeteiben epitesi telek, 

kozhasznalat eldl e l z a  teriilet nem alakithato ki. 

/3/ A 71-es ovezetil teriileteken biztositani kell az eves csapadekhihynak megfelel6 

vizpotlbt . 

/3/ A 73-es ovezetbe tartozo erd6ket korlatozott kozhasmilahi, vedelmi celu erd6kent 

kell kialakitani, melyeken az OESZ 12. $ e., f ,  g., pontjaiban emlitetteken t i 1  

osszessegeben maximum 100 fer6helyes gepjhdparkolo alakithato ki. 

141 A 11-es &s 12-es epitesi ovezetekben (M = 1:1000 szabdyozisi lap) lakokertkent 

koriilhatarolt teriileteken csak 

a. a koztkgyak, 
b. a kerekparos 6s gyalogos utak, 
c. a kozmdvek, 

d. a tavhdszolgiiltatisi vezetekek, 

e. a thvkozles 

epitmenyei helyezhetBk el. 

/5/ A hlonboz6 epitesi ovezetekben fkitott kozterkent kialakitott teriileteken (M = 

1:1000 szabdyozki lap) a fhitis merteket ugy kell meghatirozni, hogy a f& 

koronaja 15 eves allapotban 50 % fedettseget biztositson. 



I61 A Kossuth L. utca, Karacsony S. u., Szent Imre ter es TI. Rakoczi F. utca fb i tkka  

idds, 3 x iskolizott sorfa rnindse~ hasznalhato. A fbitksal e,gidejdeg ki kell epiteni 

a fak altalajontozeset. 

i7i A 71-es epitesi ovezet, az M = 1:1000 zoldfeliiletrendezesi lapon jelzett allek, 

valamint a fhitott kozterek fh i tbka  idds, 3 x iskolizott sorfa min6seg hasmilhato. 

/8/ A lakokertek Is  vederddk fisitisira 3 x iskolizott mindse$ faiskolai anyag 

hasnilhato. 

I91 ~j lak6ipiiletek i s  intkzmknyek eseteben lapostet6 csak zoldtetijkent epithet6 meg. 

/lo/ Szint alatti epitmenyek eseteben a terepszinten elhelyezked6 tetijkerteket minimum 

50 cm-es termdreteggel kell kialakitani. 

/I11 Tet6kertek letesitesekor a minimum 50 cm terrn6rete@ ontozott teriiletek 50 

%-a fosadhato el beepitesi s z M e k  s z h i t b h i l  kertteriiletnek. 

/13/ A teriileten csak fbitott park010 helyezhet6 el, minimum 1 sorfa14 gepkocsi fer6hely 

arbyban kialakitva. 

/13/ Az oktatisi 6 nevelesi intezrnenyek, valamint a lakokertek komyezetszemyezbt6l 

terhelt oldalb ki kell alakitani az izolacios cse rjes, fis szegelyeket. 

/I/ A tervezesi teriileten uj, zajvedelmi szempontbol fokozott vedettseget, ill. csendes 

ovezetet igenyl6 Ietesitmeny (egkszsegiigyi, oktatisi, mQvelbd6si) nem helyezhet6 el. 



131 A meglevd egeszsegiigyi, oktatbi intezmenyek kesdbbiekben torten6 atalakitba, 

b6vitbe sorh a vedendd homlokzatot, ill. keritest pasziv zajvedelmi megoldasokal 

kell kialakitani. 

/3/ A tervezett gerincut megepitesevel egyid6ben a koniti veddsavot pasziv akusaikai 

vedelmet blztosito kersztmetszettel kell megepiteni. 

I41 Az uj letesitmenyek engedtlyezesi eljarasa sorh  az ~ V T S Z  Is a KDV-KF, mint 

szakhatosagok engedelyet meg kell kemi. 

151 A Thcsics M. utca 6 a 11. Wocz i  F. u. kozotti teriileten szolgdtato letesitmenyek 

koziil csak olyan helyezhet6 el, melynek zajemisszioja a kulsd homlokzaton nem 

haladja meg nappal a 60, ejjel az 50 dB-t. 

I61 A Csepel Mtivek es a 11. R&oczi F. u. kozotti szakaszon lakohkz epitese onalloan 

nem engedelyezhet6, lakofunkcio csak a szolgiltato tevekenyseghez kapcsolodo 

szolgalati lakbkent lehetseges. 

I71 A teljes tervezesi teriilet a Vkdett I. leveg6tisztasag-vedelmi teriileti kategoriaba 

sorolando [31/1986. (VI.3.) MT]. 

181 A teljes tervezesi teriileten a szolghltat&ok koziil csak az engedelyezhetb, amely 

leveg6emisszioja levegbtisztasag-vedelmi szempontbol a Vidett I. kategoria 

hatirertekeit [5/1986. (WI. 10.) EuM] kielegiti. 

191 0 epitmeny a teljes teriileten csak akkor helyezhetb el, ha a keletkez6 szennyviz 

kozcsatornaba vezetese mfiszakilag megoldott. 



111 A kozmdvek letesitrnenyeit a szabalyozisi elbirasok dtal meghatirozott teriileten, 

kozteriileten kell elhelyezni. A szabalyozbi terv biztositsa a tavlati igeny szerinti 
osszes sziikseges kozmti- es egyeb vezetekek s z b i r a  a terszint alatti elhelyezb 

lehet6seget. 

I A terszint alatti vizszintes 6 magassagi elhelyezesnel a kozmG-letesitmenyek 

koztenileten torten6 elhelyezeset szabdyozo szabviny ('jelenleg: MSZ 748712-80) 

el6irisai szerint kell eljhi .  

/3/ A Csepelen megepitend6 szennyhtisztito telepre vezet6 szemyviz 
fonyomovezeteket a g e ~ c u t  tengelyeben megepitend6 3-5 m szelessegii 

elvalasztosavban kell elhelyezni. 

/4/ Az uj epitesre vonatkozo igenyek teljesitese csak a szennpizcsatorna-hdozatra 
torten6 rikotessel engedelyezhet6. 

151 A kom0letesitmenyek reszere mind vizszintes, mind magassagi ertelemben 
szabdyozott teriiletsavokat kell biztositani. 

/61 Kozteriiletr61 csapadekviz elvezet6 csak zk t  csatomaban engedelyezhet6. Ipari 

teriilet csapadekvizeit csak zsir- & olajfogo alkalmazba utiin lehet a 
komiihdozatba bevezetni. Ezen el6tisztito berendezesek karbantartisa es 

iizemeltetese az ipari teriilet tulajdonosinak, ill. kezel6jenek feladatat kepezi. 

I71 A gkzletesitmenyek biztonsagi ovezetet a vonatkozo agazati szabvinyok es 
rendeletek szerint biztositani kell. Nagykozepnyomitsu foldgizvezetek ved6savjaban 

csak az agazati el6irbok alapjin meghathrozott tevekenyseg engedelyezhet6. 

Parapetkonvektoros fiitesi mod nem engedelyezhet6. 

I81 A teriileten epitend6 letesitmenyek energiaellatbat vedelemmel ellatott vezetekes 
energiahordozokkal kell biztositani. 



/9/ Kozmivek Ietesiteset csak engedellyel rendelkez6 vezet6 tervez6 altal keszitett 

tervek 6 felelbssegvallalo nyilatkozat, valamint az engedelyek teljeskoni beszerzise 

utan lehet vegezni. X kozmifejlesztesi munkilatok ellendrzeset mindsegi 

bizonylatokkal tanusitani kell. 

I11 A 20855711, 20858312, 20858314 hrsz.4, a 20877411, 308762 hrsz.-u, valamint a 

20849111 hrsz.-u ingatlanok, valamint a Szent Imre ter nyugati oldalat hatirolo 

(Tanacshiz u. - Cs6gyir u. - Koltoi A. u. - 11. Woczi  F. lit) tomb es ezen teriiletek 

kozvetlen kornyezete eseteben az epitesi hatosag eljirisat ket lepcsbben kell 

lefolytatni. A ketlepcs6s engedelyezesi e l jkb  s o r b  

a. Els6 Iepcs6ben elvi engedelyezesi es beepitesi tervet kell kesziteni a telkeken 

elhelyezend6 valarnennyi epiilet es epitmeny feltiintetbevel, a telken beliili teher- Is 

szeme1ygepj~~-forgalom megoldisaval. 

b. Mhsodlk lepcsbben - az 1. pontban foglalt beepitesi terv tartalmhak me@?elel6 

engedelyezbi tervet kell kidolgozni. 

121 A ketlepcsbs engedelyezesi eljaris els6 lepcs6jeben az epitesi hatosag a fiepitbz 

dlisfoglalba alapjin jar el. Az engedelyezesi eljaris misodik Iepcsbjeben a beepitesi 

terv tartdmatol csak a fiepitesz elbzetes egyetertesevel engedelyezhet6 elterb. 

131 Az 111 bekezdesben felsorolt teriiletekre az azokon megvalositikra keszd6 uj 

epitmenyek (epiiletegylittesek) elhelyezesehez tervpdyhzat kiir&sa b lebonyolitisa 
sziikskges. 



Atrneneti rendelkezbek 

14. S .  
Ill A szabalyozbi terven abrkolt ovezetmodositk Q a tervezett kozutak iranyado 

szabalyozka csak a kenileti bJ(? azonos ertelrnO dontese utkn vdik ervenyesse. 

121 ~tmeneti eldirkkent a tenileten az eredeti ovezeti besorolhok maradnak ervenyben, 
jelen rendelet dtalanos es reszletes eldirhaval kiegeszitve. 

Bpitesi tevekenyseg e ~ e k  megfelelaen engedelyezhet6. 

131 Amemyiben a keriileti  AT e rendelkezesekt61 eltk6 dtalinos szabidyokat Uapit 
meg jelen rendezesi tervet modositani kell. 

Zair6rendelkezb 

15. g. 
Ill E rendelet krhirdetese napjan lep hatdyba. 

121 Ezzel egyidejiileg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek is  el6irkok 
ervenyiiket vesztik. 
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