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Budapest-Csepel ~nkormain~zata 
26 /199S.(XL14.) Kt. rendelete 

A Budapest, XXI. keriilet Fenyves u. 30. szaim alatti ingatlan 6s kozvetlen 
kiirnyCk6re vonatkoz6 telekszabailyozaisr61 

Budapest-Csepel Onkonnanyzata Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, valamint az 
1964.evi 111.tv.@tv.) 6., 25.5-ai alapjhn, 6s az ~ t v .  54.5-a felhatalmazka alapjhn a kovetkezo 
rendeletet alkotja: 

A rendelet hatailya 
1. 0. 

(1) Jelen rendelet hattilya a Budapest, XXI. ker. Fenyves u. 30. sz.(206759/4 hrsz.) alatti 
ingatlan es kozvetlen kornyekere(206759/2,3 hrsz.) (a tovabbiakban: szabdyozott teriileten) 
te rjed ki. 

). 

(2) Ezen rendelet csak a TeIekszabtilyozasi tervvel egyiitt ervenyes. 

Az eloirisok alkalmazaisa 
2. fj* 

(1) A szabtilyozott teriileten teriiletet felhaszn&lni, letesitmenyek elhelyezesere teket, epitesi 
teriiletet kialakitani, dtalaban barmely lktesitmenfl elhelyezni, valamint ilyen celra epitesi 
hatosagi engedelyt kiadni csak az Orszagos Epitesi Szabalyzatnak (OESZ), es a Budapesti 
Vhrosrendezesi Szabalyzatnak (BVSZ), az tiltalhnos ervenyii egyeb rendelkezeseknek es 
hatosagi eloirasoknak, valamint a jelen rendeletnek megfeleloen szabad. 

A szabalyozott teriileten az alabbi teriiletfelhaszntilasi kategorihk vannak: 

a. lakoteriilet, 
b. kozintezmenyteriilet, 
c. zoldteriilet, 
d. kozlekedesi teriilet, 
e. kozmiiteriilet. 



(l)a., Az ingatlanok teriilete osszevonhato, illetve ujra oszthato, tovabba uszotelkek es tombtelkek 
lualakitiisa is lehetseges. Ez utobbi merete: min. 3.000 m2 
A kialakitasra keriilo ingatlan mereteket a telekalakitbi terv tartalmazza. 

b., A 20675914 hrsz-u ingatlanbol leeso teriiletet a 20675912 hrsz-u - terrneszetvedelmi - 
teriilettel kell egyesiteni. 

(2) A szabdyozott teriileten ma kozteriileti (park, parkolo, utca, setany) hasnilatban lev0 
teriileteket kozteriiletkent kell az ingatlan nyilvhtartbban modositani. Ezeket a teriileteket a 
szabdyozbi terven (( )) jeloli. 

(3) A telekalakitasi tervek keszitbe so rh  a szabdyozhsi terv bejelolt hathonalaktol csak az 
iltalhos telekalakithsi 6s letesitesi szabidyok betarthsa mellett lehet elteni. 

LCtesitmCnyek elhelyezbe 
5. g. 

A szabalyozott teriileten 
a. lakoletesitmenyek, 
b. kozossegi letesitmenyek, 
c. kozlekedki letesitmenyek, 
d. zoldfeliileti letesitmenyek, 
e. kozmuletesitmenyek elhelyezkere szolgal. 

RCszletes eloiraisok 
6. 9. 

(1) A szabdyozott teriilet a BVSZ szerinti 34. es 72. jelu ovezetben talaato. 

(2) A 34. j. ovezetben talaato intezmeny teriilete tombtelek. 

(3) Az intezmeny es lakoingatlanokon 
a) a beepites merteke max. 25%, 
b) a zoldfeliileti arany min. 50%, 
C )  a tenileti fedettseg max. 50%.(beepitett es burkolt teriilet) 



(4) a) A szabalyozott teriileten csak teljes kode l la ths  eseten lktesitheto 
intemenylintezmenyi fhnkcio. 

b) A lakoingatlanokon teljes kozmii eseten helyezheto el 2 lakas. 
c) Kozmiipotlo berendezessel csak abban az esetben letesitheto az intezmeny teriileten 

uj epulet, amennyiben a kornyezeti hatkokat teljes korben megoldja. 

(5) A szabh.lyozott teriileten elhelyezheto, vagy a meglevo letesitmenyek bovitesevel letesitheto 
epuletek homlokzatmagassaga 

max. 6.00m lehet. 

(6) A szabalyozott teriileten kisipari szerviz, miihely, telephely nem alakithato h. 

i ,  
(1) E rendelet kihirdetese napjan 1ep hathlyba. 

(2 )  Ezzel egyidejiileg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es eloirasok ervenyiiket 
vesztik. 

(3) E rendelet rendelkezeseit a folyamatba lev0 eljarasok s o r h  is akalmazni kell. 

ZiradCk: Kihirdetve 1995. november 14. napjan 

', 
P a i l f a y  Rita 

Szervez6si Irodavezeto , , 




