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a Budapest, XXI. ker. Csepeli gerinclit kozteriiletszabailyozaisi tervirol 

Budapest-Csepel Onkormiinyzata Kepviselo-testiilete az. 1990. evi LXV. tv. szerint, 

valamint az 1964. evi. III. tv. @tv.) 6., 25 $-ai alapjan es az ~ t v .  54. $-a felhatalmazasa 

alapjiin a kovetkezo rendeletet allcotja: 

111 Jelen rendelet hatilya a Budapest, XXI. ker. Csepel, tervezett "gerincut" hltal 

erintett telkek teriiletere terjed lu. 

I21 Az I11 bekezdesben lehathrolt teriileten ( tovabbiakban: "tervezesi teriilet" ) 

teriiletet felhasznhlni, epitesi teriiletet kialakitani, azt beepiteni, ut- es egyeb 

kozlekedesi letesitmenyt, tovabba kozmiihhlozatot 6s b h e l y  letesitmenyt 

elhelyemi, valamint e celokra epitesiigyi hatosagi engedelyt adni csak az orszagos 

ervenyii rendelkezeseknek es hatosagi eloirasoknak, a teriilet szabhlyozasi tervenek 

6s jelen szabalyozasi eloirasoknak megfeleloen szabad. 

131 A szabhlyozasi eloirh a szabhlyozhi tervvel egyutt ertelmezendo 6s csak azzal 

egyLitt ervenyes. 



Ill A szabhlyozhs elemei kotelezoek. 

I21 A szabhlyozasi terven (tovabbiakban: "terv" ) kotelezonek kell telunteni es be kell 

tastani: 

- a kotelezo erejiinek jelolt szabilyozasi vonalakat 

- a kotelezo erejiinek jelolt epitesi helyeket 

- a telekhatiuokat 

- a kiilonbozo rendeltetesii teriiletek es az ovezetek hatkait 

- az ovezeti jellemzoket 

- a telkek rendelteteset 

- a tervezett letesitmenyek helyere es nagysagiua vonatkozo 

megkoteseket 

Ill A "gerincut" iltal erintett teriileteken telekalakithst csak a szabhlyozasi tervben 

szereplo szabilyozasi vonalak betartasaval lehet vegezni. 

I21 Kvassay hid-SzUtok ut kozotti szakasz 

- A teriiletre vonatkozo ~szak-csepel infiastruMra javito komplex RRT 

jovhhagyott programja szerinti keretszabilyozasi tervben foglalt szabilyozasi 

vonal fenntartando. A beepitetlen teriilet tovabbi hasmosithshak mindket 

alternativaja eseten biztosithato az ut helyigenye. 

- A Galvani uti hid hidf"6somopontjhak helyigenye a keretszabilyozasi terv 

szerint fenntartando, a hid% tovabbtervezksekor ezt kell figyelembe venni. 



A Szabadkikoto uton letesitendo uj csomopontokban biztositani kell a balra 

kanyarodisi lehetoseget 3 fkisu, osszehangolt forgalomiranyitki rendszert 

kell bevezetni. 

- Az Ady E. uttol eszakra eso szakasz kornyezeteben a tavlati Albertfalvai hidi 

hid6 csomopont helyigenye keriilt leszabalyozisra. A Budapesti 

Kozlekedbfejleszt6i Tervben a hid Ietesitese 2005 utanra prognosztizalt. A 

teriileten I. utemben kiepulo gerincut altal igenyelt teriilet.jelentosen kisebb 
L 

es csak reszben van fedesben a tavlati teriiletigennyel. A tervezett 

autobuszvegdlomis teriiletet is mar I. utemben szabalyozni szukseges. 

- Az I. utemben nem erintett lakoteriiletre atmeneti Szabalyozisi Tervet es 

eloirisokat kell alkotni, arnely rendelkezik a teriilet felhasznalisrol a gerincut 

Is az Albertfalvai hid letesitese kozotti idoszakra. Mir az I. utemu 

szabalyozisban (30 m) fel kell tiintetni beepitesi vonalat a kotottpalyb 

eszkoz feloli oldalon tovabbi 10 m-re a javasolt telekhatartol. E 10 m-es 

savban keriilhet elhelyezesre a szennyviztisztito deli alternativa 

megvalosulisa eseten a szukseges 2 db nyomocso 

- A 11. Rakoczi F. ut a Mag utcai es a Szent Istvan uti csomopontok kozott 

halakithato mind oldal, mind kozepfekvesu villamospalyaval. A szabalyozisi 

vonalon belul barmelyik valtozat letesitesbe lehetoseg lesz. A Posztogyar 

utcatol delre a Mag utcaig a gerincut 30,O m-es szabalyozki szelessegu a 

Tanmuhely koz nyugat fele torteno szelesitesevel. 

131 Mag u. - Varoshatar kozotti szakasz 

- A Mag u. - Vas Gereben utca kozott 40,O m szelesseg szukseges a keleti 

oldali telekhatartol merve. A Rozsa u. - Kis Nyirfa u .  kozott a szelesseg 50,O 

m, mely a villalnos vegallomis helyigenyet is magaba foglalja. 



- A Temeto menti szakaszon 38,O m ill. 44,O m szelesseget kell kialakitani. A 

Temeto Is  a Shell toltoa11omis kozotti szakaszon 28,O m-re1 nyugat fell 

torteno szelesites szukseges. 

- A Shell toltodlomis Is a Rocla Csoiizem kozotti szakaszon a kelet felol 

hatarolo ujratervezes alatt a110 korabbi Csepel volt zartkerti teriiletek RRT 

szennti szabdyozisi vonal (a zirtkerti attores kivetelevel) megtartando. A 

szakaszon a nyugati oldalon a javasolt szabalyoziist a helyszinrajz 
s. 

tartalmazza. A Rocla Uzemtol delre a varoshatarig 30,O m-es szelesseget 

biztosit a szabalyoziis a nyugati oldali telekhatartol a zartkerti teriiletek 

rovisara. 

/4/ Nyu~ati partmenti gyiijtout 

- A 11. Rakoczi F. ut tavlati tehermentesitesere, az iparteriilet teherforgalmanak 

elvezetesere uj ,Wjtout helyigenyet kell biztositani a 11. Rakoczi F. uttol 

nyugatra. 

- A Mag utca 22 m szabdyozisi szelessegu, a 7,O m szeles utpalya mellett 

biztositania kell a Csepel Miivek terdeten torteno szennyviztisztito- 

elhelyezes eseten a nagy atrneroju csatornik szamara sziikseges 9 m szeles 

savot . 

- Az utnak a volt Csepel Muvek tealeten atvezeto eszak-deli iranyli szakasza a 

Varrogepgyar utca 6s Salak utca vonala kozeleben halad, a Rozsa utciig. Az 

lit szabdyozisi szelessege ezen a szakaszon 25 m, mivel a 7,O m szeles 

utpalyan kiviil, az utpalya nyugati oldalan 12,O m szeles sav sziikseges a 

Csepeli Eromiihoz vezeto gkvezetek szamara, illetve az utpalyatol keletre 

nagyfeszultsegii kabelsav kialakitisa szukseges. 

- A Rozsa utcatol delre az ut nyomvonala a beepitett teriiletek (csaladihizas 

teriilet ill. iparteriilet) nyugati hataran halad. 



Az ut szabdyozhsi szelessege 20 meteres a Rozsa utca es a 7274. utca kozott. 

Az utszakaszon a szabalyozas a kerites vonalat R = 200 - 300 m sugani ivekkel 

koveti, a Tinodi utca vonalhn a helyi lakouthdozat kapcsolatht is biztositja. 

- A 7274. utca es a 11. W o c z i  F. ut koziitti szakaszon a 45 m szdes kozterideti 

savban az utpdya elhelyezesen kiviil a gkvezetekek vedotavolsaghnak helybiztosi- 

tasa is megoldando. 

E rendelet kihirdetese napjhn 1ep hatdyba, ezzel egyeidejiileg a terv teriiletere vonatkozo 

korabbi rendeletek hatidyukat vesztik. 

Zhradek: Khirdetve: 1996. szeptember 10. napjhn 










