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Budapest-Csepel ~nkorrnanyzata 
511 996. (11.6.) Kt rendelete 

a Budapest XXI. ker. jv utca 2091 6311,2,3,4,5 hrsz. 
telkek reszletes rendezesi terverdl 

Budapest-Csepel On komflnyzata Kepviselo-testulete , az 1990. evi LXV. tv. szerint, 
valamint az 1964. evi Ill. tv (EN.) 6., 25.. §-ai alapjan, es az ~ t v .  54. §-a 
felhatalmazasa alapjan a kovetkezo rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
! 8 

~ltalanos eldirasok: 

Az eleirasok teriileti hatalyai 

1.9. 

Jelen szabalyozasi eloirasok hatalya a Budapest-Csepel (XXI. keriilet) jv utca, 
Sas utca, Tanacshaz utca, a 209154 hrsz-6, valamint a 209153 hrsz-6 telkek K-i 
hatavonala altal meghatarozott teriiletre te jed ki. 

Az eldirasok al kalmazasa 

2. 9. 

A 2. §-ban lehatarolt terijleten (a tovabbiakban a terv teriilete) teriiletet 
felhasznalni, epitesi telket, epitesi teriiletet (kozpark eseteben teriiletet) kialakitani, az 
epitesre szolgalo foldreszleteken epitesi tevekenyseget folytatni, valamint ilyen celra 
hatosagi engedelyt kiadni - az orszagos ervenyu rendelkezesek es az altalanos 
rendezesi terv szabalyozasi eloirasai megtartasa mellett - csak a szabalyozasi tervben 
es a jelen szabalyozasi eloirasok rendelkezeseiben foglaltaknak megfeleloen szabad. 



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

a) a kotelezo erejuen jelolt szabalyozasi vonalat, az utca feloli epitesi vonalat, a 
kulonbozo rendeltetesu terijleteket elvalaszto hatarvonalat, 

b) a tervezett letesitmenyek epitesi telkenek, a telekigenyes intezmenyek 
terijletenek nagysagat, 

c) a telkek rendelteteset, 
d) az ovezeti jellemzoket, 
e) az epuletek szintszamara, tetoidomara, uzlet, vagy arkad letesiteserre 

vonatkozo meg koteseket. 

(2.) A kotelezo ereju elemek modositasa a reszletes rendezesi terv modositasat 
vonhatja maga utan. 

(3.) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint az (1 ) bekezdesben nem 
emlitett elemek tajekoztato jelleguek, ezert azok modosithatok. 

(4.) Azokon a terijleteken, ahol a tenlletfelhasznalas, vagy az epitesi ovezet a 
terv szerint megvaltozik, a telekalakitas es epites a valtozasnak megfeleloen 
engedelyezheto. 

II. FEJEZET 

Reszletes elbirasok: 

Teriiletfel hasznalas 

4. g. 

A terv terijletere a kovetkezo ovezetmodositast javaslom: 

a) 43-as ovezeti besorolaslj ipari-raktarterijlet, 
b) 34-es ovezeti besorolaslj intkzmenyi-lakoterulet, 
c) 34-es ovezeti besorolaslj lakoterijlet (2091 89, 2091 88, 2091 87, 2051 86 hrsz. 

tel kekre) 
es az ennek megfelelo terijletfelhasznalas engedelyezett. 



Telekalakitas 

(1 .) A 209163/1,2,3,4,5 hrsz. 5 db telek egyetlen telekke egyesitendo, melynek 
terijlete 5275 m2 lesz. 

(2.) A terv terijleten levo egyeb helyrajzi szamu telkek hatarvonalai nem 
valtoznak. 

A szabalyozasi terv alapjan a telekegyesites vegrehajthato. 
(Megj.: a 209155 hrsz. telek egyetlen telekke lett egyesitve a T 36777 terrajz szeri~it 
(R 27003 es R 33482). Mivel a T 36777 szerinti valtozasok meg nincsenek a hivatalos 
alapterkepre ravezetve a terrajz alapjaul szolgalo R 27003 ttsz-6 rendezesi terv 

i I 209155 hrsz. telek belso telekhatarai eltorlesere vonatkozo rendelkezeseit 
megismeteltuk.) 

lpari raktar teriilet 

A terijlet a 43-as ovezet, valamint jelen szabalyozas 1-11. fejezete eloirasainak 
megfeleloen epitheto be. A D-i telekhataron epult raktarsorra fennmaradasi engedely 
akkor adhato, ha a hataron allofal magassaga a 3,00 m-t nem haladja meg. Az 
esovizet az epulet a sajat telke fele lejto tetorol a sajat telkere vezeti el. 

Intezm6nyi-lak6 teriilet 

Az epuletekre vonatkozo megkoteseket a terv tunteti fol. 
A beepites a 34-es ovezet eloirasai, valamint jelen szabalyozas 1-11. fejezete 
eloirasainak megfeleloen epitheto be. 

Egyeb kikotesek: 

a) 5 m elokert kialakitasa kotelezo 
b) az oldalhomlokzatok magassaga max. 10,5 m 
c) oromfalas beepites eseten az oromfali homlokzatok magassaga a 

10,5 m- meghaiadhatja (a hatso kert ennek megfeleloen lesz 
1 0,5 m-nel nagyobb) 

d) a tetok hajlasszoge max. 45 fok 
e) a telken beliil a lakasszamnak megfelelo - azzal egyezo - gk. tarolohely 

kialakitando. 



a) a villamosenergia ellatast foldkabellel 
b) a futest gazenergiaval 

kell megoldani. 

Komyezetvedelem 

(1.) A telek 200 m2-e utan egy nagyombu fat kell elultetni - az OESZ 
eloirasanak megfeleloen - 

(2.) A nem burkolt terijleteket novenyzettel fedetten kell kialakitani. 

(3.) A gyalogjarok kivetelevel - a gepkocsik reszere szolgalo - burkolt feluletek 
vizatereszto kialakitasuak legyenek. 

brtmeneti rendel kezesek 

(1.) A ~zabal~ozasi  terven abrarolt ovezetmodositas szabalyozasa csak a 
kerijleti ART azonos ertelmu dontese utan valik ervenyesse. 

(2.) ~tmeneti eloiraskent a terijleten az eredeti ovezeti besorolasok maradnak 
ervenyben, jelen rendelet altalanos es reszletes eloirasaival kiegeszitve. 
~pi tes i  tevekenyseg ennek megfeleloen engedelyezheto. 

(3.) Amennyiben a kerijleti ART e rendelkezesektol eltero altalanos szabalyokat 
allapit meg, jelen rendezesi tervet modositani kell. 



(I .) E rendelet kihirdeGse napjan lep hatalyba. 

(2.) Ezzel egyidejuleg a terv terijletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es 
elbirasok ervenyijket veszti k. 

Zaradek: Ki hirdetve: I 996. februar 6. napjan 

Szervezesi Cso 











A ilrsz 2091 55 tclck 43-as ovezcli bcsorol;isii az R 33482 szeriri t tovdbbra is java- 
soijuk. hlivel a tervtari hivatalos I~clyszkirajzi dtvezet6 mCg neru tortCnt rlieg az dvezeti 
itsorolisi javaslatot ~l~egisrntteljiik. 

A Sis  utca menti lak61eIkeket az R 33482 ttsz-ti tern nern sorolta At. hlivei a telek- 
miretck ncnl felelnek llicg egycllcn jcklikgj szobajijllel6 BVSZ dvezetnck sern, a 7 1-es 
oveze le fonn tartjuk. 

Az R 33482 ttsz-on j6vihaqyott rtszletes rendezbi LervChen 
05-6s bvezelbe llsorolt . Iv u t q  rllenli 6 1  teket dsszevonjuk. Egyetlen 5 x 1 055 = 

2 = 5275 m -es tefek jdn Igy lilre. Javasoljuk a 34-es dvezetbe va16 itsorolisit. A t  i t -  
sorolPst indokoija, iiletve megengedi, Ilogy a vek Ny-r61 stomsz6dos telkek 34-es 
5vezetben vannak, tavlatban kdzinttzmdnyek szirnira fdnntartva. A telekkel szemkn,  
- a t  Iv utca t~iIoldaMn - szinttn jelento's kdzipiilet (iitalinos iskola) kistiilt ei. 
A tefek Cszaki hatarin 9116 Lakiskarbantart6 I.Sz. Cpuletei szinten jelenlo's tdmegcek, 
az irodatdmb I~omlokzatrnagassriga cca 8 m. A kialakilhato intenzivebb beipitis igy 
strukturijiban illeszkedik varllat6 kornyezeltliez. 

A rendzzhbe bevant telekegyultesbo'l m k  az I v  utca nlenti dl  telekbdl kialakftani 
javasolt egy nagy telekre kCszui beCplt Csi javasla t. 

Ennek progranlja: lak6dpiilctek 9- 1 2 laklssal, ler~lliszetszeriien az oldal - c lo' ds 
115ts6 kertek betartisivai. 

A IakoCpiiIetek foldszintjen a la kAsok szi~nival egyezo' gk.tAro16t jaiasolun.4. 


