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Budapest-Csepel Cjnkormanyzata Kepviselo-testulete az 1990. evi LXV. tv., az 1964. 
evi Ill. tv. 6. §-a, valamint a 2511992. (1.28.) Korm. szamu rendelettel modositott 
3011964. (X11.2.) Korm. szamlj rendelet felhatalmazasa alapjan az alabbi reszletes 
rendezesi tervet alkotja. 

A rendelet hatAIya 

(1) Jelen Szabalyozasi eloirasok hatalya a cimben jelolt es a mellekelt szabalyozasi 
tervben abrazolt teruletre terjed ki. 

(2) A szabalyozasi eloirasok a terv jovahagyasanak napjan lepnek hatalyba. 

(3) Jelen eloirasok a mellekelt szabalyozasi tervvel egyutt ervenyesek. 

Az 1. §. (1) bekezdeseben meghatarozott teruleten teruletet felhasznalni, epitesi 
teruletet kialakitani, barmely letesitmenyt elhelyezni, valamint ilyen celra epitesi 
hatosagi engedelyt kiadni, csak az Orszagos ~pitesugyi Szabalyzatnak, a 
Budapesti Varosrendezesi Szabalyzatnak, az altalanos erverlyu egyeb 
rendelkezeseknek es hafosagi eloirasoknak megfeleloen, illetve jelen szabalyozasi 
tervnek es eloirasoknak megfeleloen szabad. 

A telekalakitasi terrajz elkeszitesenel a tervben eloirt szabalyozasi vonalak es 
telekhatarok befartandok. 

(1) A tervezesi terulet a BVSZ 26. §.-a szerinti 4.1 -es ovezetbe tartozik. 

(2) A tervezesi teruleten uj epulet es epitmeny nem helyezheto el. 

(3) A meglevo bpuleteket csak a hasznalatbaveteli engedelyben meghatarozott 
rendeltetesnek megfeleloen szabad hasznalni. 



(1) A tervezesi terulet - ovezet szel-inti - onallo kozlekedesi teruletet nem tartalmaz. 

(2) A Transzformatorgyar teruleten talalhato az un. XI-es kapu. E kapun keresztul 
biztositando az atjaras - kulon szerzodes szerint. 

(3)A XI-es kaputol az ingatlanon vegigvezeto gyari foljtra es biztonsagi 
berendezeseire atjarasi es tiiresi szolgalmi jogot kell bejegyezni. 

(1) Kijzmuvek elhelyezesekor az OESZ eloirasait es a vonatkozo agazati eloirasokat 
figyelembe kell venni. 

(2) A kialakulo ingatlan vizgazdalkodasat, (ivovizellatas, csatornazas) onalloan kell 
kialakitani. 

(3) A teruleten huz6do: 
- villamosenergia, 
- tavfutesi energia (goz es forroviz) 
- technologiahoz szukseges ipari - es tuziviz vezetekeire szolgalmi, 

tiiresi, illetve kozmuatvezetesi jogot kell bejegyezni a Csepeli Eromu Rt. javara. 

(4) Gazellatas a II. Rakoczi Ferenc uti NA 300-as nagynyomasu vezetekrol 
biztosithato, mely kivalthatja a tavfutesi energia halozatot. 

(1) Az ingatlanmegosztast kovetoen a vonatkozo jogszabalyok ertelmeben, az I. foklj 
kornyezetvedelmi hatosag,- kornyezetvedelmi allapotfelmeresre kotelez(het)i az 
ingatlan tulajdonosat. 

(2) Az (1) bekezdesben foglaltak alapjan a kialakult ingatlan tulajdonosanak meg kell 
keresr~i az I. foku kornyezetvedelmi hatosagot. 

(3) Hasznalati mod valtozas eseten, annak hatosagi engedelyettetese elott 
kornyezetvedelmi hatastanulmanyt kell keszittetni, mely a kerelem mellekletet 
kepezi. 

(4) A kibocsajtott szennyviz minosege nem haladhatja meg a 411984. OVH szamu 
rendelkezes, illetve modositasaban rogzitett hatarerteket. 

(5) Tulajdonos valtozas eseten a 
-veszelyes hulladek elhelyezesere 
-a talaj-, illetve talajvizszennyezesre a jelenlegi tulajdonos 

kornyezetv6delmi nyilatkozatot koteles adni az Cj tulajdonos reszere. 



(6) A teruleten fat kivagni csak hatosagi engedellyel szabad. 

(I) A szabalyozasi eloirasok onkormanyzati jovahagyasu kkal valnak hatalyossa. 

(2) A szabalyozasi eloirasok ervenyessegerol az eloirasok 1. §.-a rendelkezik. 

(3) A szabalyozasi eloirasok hataiybalepesevel az R-1766512, R-19491, R-20849, R- 
25650, R-5992118, R-23799, R-35224 tervtari szamon jelolt szabalyozasi eloirasok 
idevonatkozo resze hatalyat veszti. 

(4) A Csepel Muvek teruletere jelenleg keszulo reszletes rendezesi terv tervezesi 
terulete jelen szabalyozasi eloirasok es terv hatalybalepesevel nem valtozik. 

(5) Az epitesi tilalmat a (4) beketdesben jelolt reszletes rendezesi terv jovahagyasa 
oldja fel. 

9. 5. 

E rendelet kihirdetese napjan, 1995. jljnius 20-an lep hatalyba. 

ZBradek: Kihirdetve 1995. jQnius 20. 

Palfay Rita 


