
-. 
I/& d 

(43b ( t u  2 ~ )  & 
u 

BUDAPEST-CSEPEL ONKOR,\.L~NY WTA 
V 

Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
3411 994.(1X.20.) Kt rendelete 

Budapest, XXI. keriilet Erd6sor uti lakdtelep R 33109 ttsz. 
reszletes rendezesi tervenek modositasarol 



Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
3411 994.(1X.20.) Kt rendelete 

Budapest, XXI. kerulet Erddsor uti lakotelep R 331 09 ttsz. 
reszletes rendezesi tervenek modositasaro1 . 

Budapest Fovaros XXl.ker. Onkormanyzata Kepviselo-testulete az 1990. evi LXV. tv. 
valamint az 1964. evi 1ll.t~. 6.s-anak az 1991. evi XX. tv. 75.S-aval kiegeszitett es az 
1964. evi Ill. tv. vegrehajtasara kiadott 3011 969.(X11.2.) Korrn. rendelet modositasaroI 
szolo 2511992.(1.28.) Korm. rendelet felhatalmazasa alapjan a kovetkezo rendeletet 
al kotja: 

I. fejezet 
~ l t a lanos  eldirasok 

AIta~anos elGirasok, az el8irasok teruleti haMlya 

(1) A jelen szabalyozasi eloirasok hatalya a Budapest, XXI. kerijlet Erdosor ut - 
Tihanyi utca - Akacfa utca - Szabadsag utca altal hatarolt terijletre terjed ki. 

(2) A jelen szabalyozasi eloirasok csak a szabalyozasi tervvel egyiitt ervenyesek. 

Az eldirasok alkalrnazasa 

(1) Az l.§.(l) bekezdeseben lehatarolt terijleten (tovabbiakban: a teriileten) terijletet 
' 1  felhasznalva epitesi telket, epitesi terijletet (kijzpark eseteben: terijletet) 

1 j kialakitani, barmilyen letesitmenyt elhelyezni, epitesi tevekenyseget folytatni, 
valamint ilyen celra epitesiigyi hat6sagi engedelyt kiadni csak az Orszagos 

4 ~ p i t e s u g ~ i  Szabalyzat (OESZ), a Budapesti Varosrendezesi Szabalyzat (BVSZ) 
az altalanos ervenyij egyeb rendelkezeseknek es hat6sagi eloirasoknak, jelen 
reszletes rendezesi tervnek es szabalyozasi eloirasoknak megfeleloen szabad. 

(2) A reszletes rendezesi terv (RRT) szabalyozasi terven kdtelezdnek kell tekinteni, 
es meg kell tartani 

a, a szabalyozasi vonalat 
b, a kulonbozo rendeltetesij teruleteket elvalaszto hatarvonalat 
c, a telkek rendelteteset 
d, az epitesi Ovezethatarokat 
e, az ovezeti jellemzoket 



(3) A kotelezo jelleggel meghatarozott elemek modositasa a reszletes rendezesi tew 
modositasat vonja maga utan. A modositasra vonatkozoan a teriiletrendezesi 
tervek kesziteserol, egyezteteserol, modositasarol szolo 711 983. ( ~ p .  ~rt.23.sz.) 
EVM sz. utasitasban foglaltak az iranyadok. 

(4) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint a 2.5. (2) bekezdeseben nem emlitett 
elemek tajekoztato jellegiiek, ezert azok az RRT modositasa nelkul valtoztathatok. 

II. fejezet 
A terv teriileteinek fel hasznalasa 

Az 1.5. (1) bekezdeseben meghatarozott teriilet a Budapesti Varosrendezesi 
Szabalyzatban meghatarozott 13-as es 34-es epitesi ovezetbe tartozik. 

Teriiletfel hasznalas 

Az 1 .§. (1) bekezdeseben meghatarozott terijlet: 
a) telepulesszeriien beepitett lakoterijlet 
b) intezmenyterijlet. 

Intezrnbnyteruletek 
h 

(1) A reszletes rendezesi ten/ altal javasolt intezmenyterijletek telkei a szabalyozasi 
I 

tewen abrazoltaknak megfeleloen alakitandok ki. 

(2) A telkek beepitesere vonatkozo parameterek: 

I. teriilet 
Javasolt funkcio: szolgaltatas, kozassegi Ietesitmeny, szintalatti gepkocsitarolo 
A telek tewezett nagysaga: 2.000 m2 
Maximalis beepitesi szazalek: 35 % 
Maximalis szintteriileti mutato: 1,3 
Maximalis homlokzat magassag: 10,5 m 
Minimalis zoldfelulet: 25 % 

II. teriilet 
Javasolt funkcio: alapeilatas, szolgaltatas, kereskedelem 
A telek tewezett nagysaga: 1.300 m2 
Maximalis beepitesi szazalek: 35 % 



Maximalis szintteruleti mutato: 1,O 
Maximalis homlokzat magassag: 7,s m 
Minimalis zoldfelulet: 20 % 

111. terulet 
Javasolt funkcio: a meglevo ABC aruhaz bovitesi lehetosege 
A telek bovites tervezett nagysaga: 950 m2 
Maximalis beepitesi szazalek: 60 % 
Minimalis homlokzat magassag: csatlakozo a meglevo epulethez 

IV. terulet 
Javasolt funkcio: szolgaltatas, gepkocsitarolok 
A telek tervezett nagysaga: 3.100 m2 
Maximalis beepitesi szazalek: 45 % 
Maximalis szintterijleti mutato: 1,O 
Maximalis homlokzat magassag: 7,5 m 
Minimalis zoldfelulet: 15 % 

V. teriilet 
Javasolt funkcio: szolgaltatas, gepkocsitarolok 
A telek tervezett nagysaga: 1.900 m2 
Maximalis beepitesi szazalek: 30 % 
Maximalis szintterijleti mutato: 0,3 
Maximalis homlokzat magassag: 4,5 m 
Minimalis zoldfelulet: 20 % 

VI. teriilet 
Javasolt funkcio: szolgaltatas, kereskedelem, gepkocsitarolo 
A telek tervezett nagysaga: 1.700 m2 
Jelenlegi beepitesi szazalek: 20 % 
Maximalis beepitesi szazalek: 40 % 
Maximalis szintterijleti mutato: 1,3 
Maximalis homlokzat magassag: 7,5 m 
Minimalis zoldfelulet: 20 % 

Pavilonok elhelyezese 

(1) A 1.5. (1) bekezdeseben lehatarolt terijleten arusito pavilonok a mellekelt 
szabalyozasi terven jelolt helyeken helyezhetok el. 

(2) Az egyes tenlleteken elhelyezesre kerijlo pavilonok egyuttes terijlete maximum 
30 m2 lehet. 

(3) A pavilonokat egyseges epiteszeti arculattal kell kialakitani. 

(4) A pavilonok csak a kialakult novenyzet megtartasaval, a kerekparos es 
gyalogoshalozat zavarasa nelkul helyezhetok el. 



Kozteruleti arusitas 

(1) Az 1 .§. (1) bekezdeseben meghatarozott teriilet kozteriiletein arusitani Budapest- 
Csepel Onkorrnanyzata kozterijletrendeletenek megfeleloen a szabalyozasi 
terven abrazoltnak megfeleloen lehet. (11. szamlj telek tealeten, annak 
beepiteseig, valamint a meglevo ABC es a Il.sz. teriilet kozotti kozteriilet.) 

(2) Kozteriilet amsitas csak alkalomszerijen, egyseges formaban lehetseges. 

Kozleked4s, a110 jarmiivek elhelyezese 

(1) Az 1.5. (1) bekezdeseben hatarolt terijleten a forgalmi rendet jelen reszletes 
rendezesi terv kozlekedesi munkareszeiben meghatarozott modon javasolt 
kialakitani. 

(2) A teriileten beluli parkolasi rend a P.6.s~. Parkolasi javaslatnak megfelelljen 
alakithato ki. 

(3) A tervezett uj intezmenyek eseteben az OESZ-ben meghatarozott niennyisegij 
parkolot telken belul kell kialakitani. 

Zoldfeliiletek 

(1) A tervezett intezmenyek teriileten belul a zoldfeluleteket a szabalyozasi tervnek 
megfeleloen kell kialakitani. 

I 

I 

: (2) A zoldfeluleti tervben javasolt zoldfeluletfejlesztesek vegrehajtasanak 
) megalapozasahoz kerteszeti terv keszitenda. 
I 4 

(3) A parkolok es a pavilonok epitese soran a meglevo novenyzet megtartando. 

(4) Az intezmenyek megvalosulasa soran esetlegesen kivagasra keriilo novenyzet 
potlando. 

Kornyezetvedelem 

(1) A zaj- es rezgesvedelemrol szolo 1211 983.(V. 12.) MT rendelet eloirasai 
betartandok. 



(2) Az epitesi munkak soran jelentkezo, valamint az iizemeles alatt keletkezo 
veszelyes hulladekok kezelesere vonatkozoan az 5611 981 .(X1.18.) MT rendelet, 
valamint az azt modosito 27/1992.(1.30.) Korm. rendelet eloirasai szerint kell 
eljarni. 

(3) A keletkezo szennyvizek minosegenek ki kell elegitenie a 411984. OVH sz. 
rendelet 1112 kiemelten vedett vizminijseg vedelmi teriiletre eloirt hatarertekeit. 

(1) A megvalosithato parkolok vonatkozasaban a 8.§.(2) bekezdesben emlitett P- 
6 .~2.  Parkolasi javaslat figyelembe vetelevel kell az eljirast lefolytatni. 

(2) A hatosag a Varosfejlesztesi Bizottsag allasfoglalasa szerint donthet, a 
Kozterijletrendelet rendelkezesei alapjan. 

(3) A Varosfejlesztesi Bizottsag sorrendiseget allapithat meg a Parkolasi javaslat 
alapjan a konkret iigyek jelentkezese soran a lakossagi es kepviseloi velemenyek 
koordinalasaval, akar a parkolok, akar a szabalyozasi terv szerinti onall6 
ingatlanok es a terijletukon letesitend6 garazsok (epitmenyek) vonatkozasaban. 

(1) E rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba. 

(2) Ezzel egyidejuleg a terijletre vonatkoz6 korabbi eloirasok ervenyuket vesztik. 

Zbradek: Kihirdetve 1 994. szeptember 

t .  


