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Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  
40/1994.( X. 18. ) Kt rendelete 

a Bp. XXI. ker. ( a csepeli k6rh;iz ) DCli u. - Vasut sor - Kert u. 
volt CSM gyirtelep iltal hatarolt teriilet 

rCszletes rendezCsi tewCr6l 

Budapest, XXI. keriilet - Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testiilete az 
1990. evi LXV. torveny, az 199 1. evi XX. torveny 75. 5-aval modositott 1964. evi 
111. torveny 6. §-a, tovabba a 2511992. ( 1.28. ) Korm. szamu rendelettel modositott 
3011964. ( XII.2. ) Korm. szamu rendelet felhatalmazasa alapjan, figyelemmel a 
4211992. ( VII. 16. ) es a 9611992. ( XII.21. ) AB. hatarozatokra is a kovetkez6 
rendeletet alkotja: 

(1) A jelen el6irasok a Budapest, XXI. keriilet Deli u. - Vasut sor - Kert u. 
Iparteriilet altal hatarolt teriiletre terjed ki. 

(2) A jelen szabalyozasi el6irasok csak a szabalyozasi tervlapokkal egyiitt 
ervenyesek. 

1 
(1) Az 1.5. (1) bekezdesben lehatarolt teriileten I tovabbiakban: a terv teriilete I 

teriiletet felhasznalni, epitesi telket, epitesi teriiletet kialakitani, az epitesre 
szolgalo foldreszleteken epitesi tevekenyseget folytatni, valamint ilyen celra 
hatosagi engedelyt adni - az OESZ - BVSZ-ben, az altalanos ervenyii egyeb 
rendelkezesekben hatosagi elairasokban es szabalyokban, valamint a keriileti 
alaptervben foglaltak megtartasa mellett - csak a szabalyozasi tervben es a jelen 
el6irasok rendelkezeseiben foglaltaknak megfelelden szabad. 

Az eldirasok alkalmazasa 

( 1) A reszletes rendezesi terv szabalyozasi terven I tovabbiakban: a terv I 
kotelez6nek kell tekinteni es meg kell tartani: 



- a kotelezd erejiien jelolt szabalyozasi vonalat es beepitesi vonalat 
- a tervezett letesitmenyek epitesi telkenek nagysagat 
- a telkek beepitesi szintszamat 
- az epiiletek homlokzatmagassagara es tetdidomara vonatkozo megkoteseket 
- a gk. parkoloszam biztositasat 

Tetbterbeepites eseten csak tetdsikban fekvd ablakokat lehet alkalmazni. 

(2) A kotelezd erejii elemek modositasa a reszletes rendezesi terv modositasat vonja 
maga utan. A modositasra vonatkozoan a teruletrendezesi tervek kesziteserdl, 
egyezteteserdl, m6dosit6sBrbl 6s karbantartasard szolo 711983 ./Ep.Ert.23. 1 
EVM sz. utasitasban foglaltak az iranyadok. 

(3) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint az 111 bekezdesben nem emlitett 
elemek tajekoztato jellegcek, azok a reszletes rendezesi terv modositasa nelkiil 
is valtoztathatok. 

Telekalakitais 

(1) A tervezesi teriileten kialakitasra keriilb onallo ingatlan(ok) merete(it) a 
szabalyozasi terv reszletezi. 

(2) Az engedelyezesi tervek keszitese soran a szabalyozasi tervben bejelolt 
hatarvonalaktol csak az altalanos telekalakitasi es letesitesi szabalyok betartasa 
mellett lehet elerni. 

A terv teriiletenek felhasznalasa 

A terv teriilete az alabbi teruletfelhasznalasi egysegekre tagozodik: 
a,) intezmenyteriilet 
b,) lakoteriilet 
c,) kozlekedesi teriilet 

6. 5. 

A 1CtesitmCnyek elhelyezkse 

A terv teriilete a felsorolt letesitmenyek elhelyezesere szolgal: 



a,) kozossegi letesitmenyek 

b,) lako letesitmenyek 

c,) kozlekedesi letesitmenyek 

d,) kozmii letesitmenyek 

(1) Az intezmeny I Csepeli Korhaz 1 telket a terv tiinteti fel. A telken a felsorolt uj 
letesitmenyek helyezhetdk el: 

a,) konyhaiizem 

b7) kazanhaz, proszektura, raktar 

c7 1 tervezett konyhaiizemet a meglevd "B" epiilettel osszekotd hid 

d,) meglevd "C" epiilet emeletraepitese es tetdterbeepitese 

(3) A konyhaiizem alapincezett, foldszint + 1 emeletes, lapostetds epiilet, a 
sziileszeti epiilethez osszekotd hiddal csatlakozik, ezert a DNY-i felvono es 
lepcsdblokk foldszint + 2 emeletes lehet. 

\ 

(3) A kazanhaz 6s az egyeb kiszolgll6 funkcio az EK-i telekhataron a110 - az "A" es 
"C" epiiletek befele nyitott keretes beepitesi jelleget folytato - L alaku 
epiiletkent telepitendd. 

(4) A tervezett konyhaiizemet a meglevd "B" epiilettel osszekotd hidszerii zart 
folyoso csak atkozlekedes celjara szolgalhat. Letesitesevel kapcsolatban 
betartandok a tiizvedelmi szakhatosag kikotesei. 

(5) A meglevd "C" epiilet foldszint + 1 emeletes tombjere egy emelet es 
tetdterbeepites epithetd. Maximalis parkanymagassaga a csatlakozo "A" 
epiileteve azonos, a tetdidom az Iparteriilet fe161 oromfalas, a korhaz belsd 
teriilete feldl lekontyolt, a maximalis tetdhajlasszog 45 lehet. 



( 6 )  Az intezmenyteriilet I Csepeli Korhaz I legnagyobb beepitettsege 3 5  % lehet. 

(1 )  A lakoletesitmenyek tombtelkeit a terv tiinteti fel. A tombtelkeken az osszes 
meglevd lakoepiilet I Gepiilet I megtartando, uj lakoepiilet nem letesithetd. Az 
eldkertekben lev6 toldalekok es mellekepiiletek bontandok. A 2 10 3 32 hrsz 
tombtelkeken lev6 Kert u. 5. sz. lakoepiilet DNY-i resze az eredeti allapot 
helyreallitasa erdekeben visszaepithetd, a jelenlegi lakasszam nem valtozhat. 
Mellekepiilet nem letesithetd. 

(2 )  A tombtelkeken lev6 lakoepiiletek lakasszama atalakitas, felujitas, 
tetdterbeepites soran nem novekedhet, egyes epiiletek eseten a lakasszam 

I csokkenes kivanatos. 

(3 )  A lakoepiiletek tetdtere kifejezetten a meglevd lakasok b6vitesere beepithetd. 

(4 )  A 210 332 hrsz tombtelek maximalis beepitettsege 30 %, a 210 334 hrsz 
tombtelek maximalis beepitettsege 30 % lehet. 

(5 )  A lakoteriilet Budapest Fdvaros Kozgyfilesenek 5411 993. sz. Onkormanyzati 
rendelete alapjan Budapest helyi vedettsegfi ertekeinek jegyzekebe tartozik. 
Mivel az egyes epiiletek epiteszeti es funkcionalis erteke kiilonbozd, 
felujitasok, atalakitasok soran epiiletkent vizsgalandok es merlegelenddk az 
erteknovel6 - helyreallito megoldasok. 

(1 )  A hatarolo es belsd utak vegleges kiepitese a kozlekedesi javaslat szerint 
sziikseges. 

(3) A tervezett uj letesitmenyeknel az OESZ altal el6irt parkolohely mennyiseget az 
ingatlanon beliil terszinen kell biztositani. A meglevd korhazi epiiletekkel 
osszefiiggesben - tekinttel a szfik teriiletre - gepjarmfi varakozohelyek 
letesitend6k a Vasut sor menten is. 



(1) A kozmQvezetekek terszin alatti elrendezeset az MSZ 748712-80 szamu 
szabvany tartalmazza. Vizvezetkk eldirt ved6tavolsaga epiilettdl NA 300-ig 3,O 
m . Vizlevezetes ved6tavolsaga epiilett61: gravitacios csatorna eseten 3,O m. A 
gazvezetek ved6tavolsagat az MSZ 7048 sz. szabvany irja el6, 
nyomasfokozatto1 es epiilet kategoriatol fiigg6en. 

(2) A meglevd kozmOvekhez I halozatokhoz I valo csatlakozasokat gondosan, 
eldfeltaras alapjan kell megtervezni es megepiteni. A kozmQkivaltasokat ugy 

\ I kell megtervezni es megepiteni - illetve a felhagyott vezetekszakaszokat 
elbontani, - hogy a kozmOszolgaltatasban kimaradas ne legyen. 

KornyezetvCdelem, zoldterulet rendezCs 

(1) A korhaz telken biztositani kell minimum a telek teriiletenek 25 %-at 
zoldfeliilet celjara. 

(2) A lakotelkeken minimum 50 %-os zoldfeliileti aranyt kell biztositani. 

(3) A lakohazakkal beepitett tombtelkeken belul az egyes epiiletek tulajdonosai 
I berldi 1 altal hasznalt telekreszek lehatarolasara csak max. 1,O m magas zold 

sovenykerites telepithet6. 

(4) A zoldfeliiletrendezesi javaslat szerinti fasorkiegesziteseket es potlasokat vegre 
kell haj tani. 

(5) A tervezesi teriileteken a vedett leveg6min6segi kategoria hatarertekei, 
valamint a 411 984 EU.Min. rendelet zajvedelmi hatarertekeit be kell tartani. 

(6) A korhazzal erintkez6 ipari teriileteken az iparteriilet atalakitasa utan 100 m 
szeles veddteriilet letesitend6, ah01 kornyezetzavaro tevekenyseg nem 
folytathato. 
Fenti eldirasokat az iparteruletre kesziil6 uj rendezesi tervben kell ervenyesiteni. 



(7) A teruleten keletkezb hulladek atrneneti elszallitasaig, illetve sernlegesiteseig 
tortend tarolasarol, elhelyezeserdl ugy kell gondoskodni, hogy az a kornyezetet 
a vonatkozo hatalyos rendelkezesekben rnegengedettnel nagyobb rnertekben ne 
terhelje. A teruleten keletkez6 veszelyes hulladek kezeleset, elszallitasat a 
vonatkozo hatalyos rendelet eldirasai szerint kell vegezni. 

(1) Mivel a terv tavlataban a jelenleg 41-es ovezetben lev6 intezrnenyterulet es 
azzal kozvetlenul szornszedos lakoterulet - a keszul6 keruleti alapterv 
jovahagyasa soran - intezrneny ovezetbe javasolja, az atrneneti iddszakban a 
BVSZ 34-es ovezetere vonatkozo szabalyozas az iranyado. 

, \ 

(2) Mivel a terv tavlataban a jelenleg 41-es ovezetben lev6 lakoterulet - a keszuld 
keruleti alapterv jovahagyasa soran - lakoovezetbe javasolja, az atmeneti 
iddszakban a BVSZ 05-0s ovezetere vonatkozo szabalyozas az iranyado 

(1) E rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba. 

(2) Ezzel egyidejaleg a terv teruletere korabban keszult rendezesi tervek eldirasai 
ervenyuket vesztik. 

ZIradCk: Kihirdetve 1994. oktober 18-an. 
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