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Budapest-Csepel Onkormiinyzata Kepvisel6-testiilete az 1990.evi LXV. tv. valamint az 1964. evi 
III. tv. 6. $-iinak az 1991. evi XX. tv. 75. $ - a d  kiegeszitett Q az 1964. evi III. tv. vegrehajthira 
kiadott 3 011 969.MI.2.1 Korm. rendelet modositharol szolo 2511 992.11.28 .I Korm. rendelet 
felhatalmazha alapjiin a kovetkez6 rendeletet alkotja: 

Az elBiraisok hatailya 

(1) Jelen szabdyozhi elbirhsok hatdya a Bp.XX1. ker. 20999011 -20999012-20999 1-209993 hrsz. 
alatti ingatlanok teriiletere te rjed ki. 

(2) Jelen szabdyozhi el6irhsok csak a szabdyozhsi lappal e m t t  ervenyesek. 

( k f -  

j , (1) Az 1. $. (1.) bekezdkben meghathozott teriileten (a tovabbiakban a teriileten) teriiletet 
felhasnalni, letesitmenyek elhelyezesere telket, epitbi teriiletet (kijzpark eseten teriiletet) 
kialakitani, dtalaban barmely letesitmenyt elhelyezni, valamint ilyen celra epitesugyi hatosagi 
engedelyt kiadni csak az Orszagos ~~i tesugyi  Szabdyzatnak (OESZ), a Budapesti 
Vibosrendezesi Szabdyzatnak (BVSZ), az dtalinos el8irhsoknak, valamint e rendeletnek 
megfelelaen szabad. 

(2) A szabdyozhsi tervben kotelez6nek kell tekinteni es meg kell tartani: 

a) a kotelez6 erejiien jelolt szabdyozhsi vonalat, 
b) a kiilonbozd rendeltetksii teriileteket elvdaszto hathonalat, 
c) a kornyezetvedelmi teriileti kategoriik 6 ovezetek hathait, 
d) a beepitesi jellemzaket, 
e) a telek rendelteteset, 
f )  a hornlokzatmagassag erteket. 



(3) A kotelez6 erejii elemek modositisa a terv modositbat vonja maga uth.  A modosikra 
vonatkozoan a teriiletendezesi tervek kesziteser61, egyezteteser61, modosithirol es 
karbantartbtirol szolo 7/1983 .kp .~r t .23  . ~ v M .  sz. utasitbban foglaltak az irhyadok. 

II. FEJEZET 

A terv teriiletinek felhasznalasa Cs a beCpitCs feltCtelei 

(1) Az ingatlan - vdtozatlanul - a 60-as epitesi ovezetbe tartozik. 
i 

, j (2) A 209990/1 hrsz-u ingatlanon 
a) a beepites max. merteke 40 % 
b) az epuletek homlokzatmagassaga 7,50 m 

(3) A terv teriileten elhelyezked6 tovibbi ingatlanok epitesi felteteler61 ezen terv nem rendel- 
kezik. 

(1) A terv teriiletet kozhti szabdyozb erinti. 

(2) A lehathrolt tervezCsi teriileten epitQi telket, epitesi teriiletet kialakitani az ~LRT-ben meg- 
i b ,  hatirozott es a jelen tervbe atvezetett fejlesztbi cehtikesekkel osszhangban, oly modon szabad, 

hogy a fejlesztksek megvdositbat a telekalakitis nem akaddyozza, nem neheziti. 

(3) A telekalakitbi tervek keszitese sorb  a szabdyozbi terven bejelolt hatirvondaktol csak az 
dtalbos telekalakiki 6s letesitesi szabdyok betaxthsa mellett lehet elterni. 

(4) Az iizemanyagtolt6 Uomb telket a szomszedos teriiletektal keritessel leziimi tilos! 

Zoldteriiletek, zoldfeliiletek 

(1) A tervezett uj zoldfeluletek IetesitCset es a meglev6k felujitisat kertketi kiviteli tervek 
alapjb kell vegrehajtani. A feluletek novknyzettel vdo boritottsagat a terv szerint kell biztositani. 

(2) A telek beepitesevel egyidejiileg gondoskodni kell a teriilet zoldfeluleteinek a kialakithirol, a 
meglev6 es megmarado novenyUomhy vedelmQ61. 



(3) A teriilet tereprendezbere 6 zoldfeliileti munkiira vonatkozoan az epitesi engedelyezesi 
el-jirh sorin az epitesi engedely tervhez mellekeh kell: 

a) a jelenleg meglevd novenydlominy felmereset 
b) faluvaghi tervet 
c) a tervezett novhyzet telepiteset 
d) a teriiletrd atiiltethet6 f& elhelyezkknek tervet - az ingatlan telekhatirin k i d .  A 

kivagott fik potlbirol gondoskodni kell. 

(4) A megletrd 6 megmarado novenydlornanyt is figyelembe veve - a szabdyozott teljes 
telekteriilet minden 100 m2-e u t b  legalabb 1 db kornyezettiird, nagy lombkoronat neveld fat kell 
iiltetni lehetdseg szerint az epites helyen vagy kornyezeteben. 

KiizlekedCsi teriiletek Cs ICtesitmCnyei 

( %; 

(1) A kozutak mereteit a Szabilyozasi Terv tartalmazza. 

(2) Az iizemanyagtoltd idlomiis letesitese soran figyelembe kell venni a Szabadkikotdi ut dtd 
pirhuzamosan letesilb gyiijtdutat. 

(3) Az tillomis teriileten a kezel8szemklyzet rkszere min. 3 parkolohelyet kell lualakitani. 

(1) A komGvek letesitmenyeit a terv dtal meghatirozott teriileten, kozteriileten kell elhelyezni. 

$ 
(2) Az UJ epitdsre vonatkoz6 igenyek teljesitbe csak a szennyvizkezelb 6s elhelyezb sr 

('3 szakhatosagokat kielegitd modon torten6 megoldha engedelyezhetd. 

(3) Az kzak-csepeli fejlesztesi tervben tervezett csatornahdozatba - annak kialakitisa u t h  - a 
letesitmeny kotelezden bekotendd. 

(4) A terszin alatti vizszintes 6 magassagi elhelyezesnel a kozmQletesitmhyek kiizteriileten 
tortend elhelyezeset szabdyozo MSZ 748712-80 szabviny eldirk4 szerint kell e l jh i .  

(5) KozmQvek letesitbet csak engedellyel rendelkeza vezetB tervezB dtal kkzitett tervek 6s 
feleldssegvdlalo nydatkozat, valamint az engedelyek teljeskorii beszerzhe utin lehet vegezni. A 
kozmGfejleszt&i munkilatok ellendrzeset mindsegi bizonylatokkal tanusitani kell. 

(6) A villamosenergia-ellatis sziikseges letesitmenyeit (trafok) kozteriiletrdl megkozelitheti3en 
kell elhelyezni, az epitend6 uj epitmenyekkel, letesitmenyekkel egy "tomegben", blond10 
trdoepdet a teriileten nem epithet6 



Kornyezetvkdelem 

(1) A zoldfeliiletrendezesi es kijmyezetvedelmi tervben el6irt fasitas, novenytelepites vegrehaj- 
thsh-01 kornyezetvedelrni, varoskepi erdekb6l gondoskodni kell. 

(2) LevegWsztasagvedelmi szempontbol a 2111986. (IV.2.) MT. sz. rendelet hatiuertekei (V& 
den I.) betartandok. 

(3) A vesz6lyes hulladekokra vonatkozo 56/198 1 (XI. 18.) MT. sz. rendelet hulladekkezelesi 
intezkedesekkel betartando. 

(4) A zajvedelemre vonatkozo 411984 E N .  sz. rendelet hath-ertekei az objektum tersegeben es 
kornyezeteben betartandok. 

9.5. 

(1) E rendelet khirdetese napjan Iep hatalyba. 

(2) Ezzel egyidejiileg a terv teriiletee vonatkozo korabbi rendelkezesek 6s eldirasok ervenyuket 
vesztik. 

Zriradkk: Kihirdetve 1994. november 22. 
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