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40/1996.lX.8.)Kt. RFNDFl FTF 
az R-97565 szim.ir rhszletes rendezhsi terv rhszleges rn6dositisir61 

a Cservenka u. - Volgy u. - Zrinyi u. - Erd6sor u. 62tal 
hathrolt teriiletre ( a tervezett SPAR-ABC tombjhre ) vonatkoz6an 



Budapest-Csepel . 0nkorm6nyzata 
40/1996.(X.8.) Kt. 'lWfDELETE 

az R-97565 szimir rCszletes rendezCsi terv rCszleges m6dositds6r6I 
a Cservenka u.- Volgy u.- Zrinyi u.- Erd6sor u. 6ltal hatirolt teriiletre 

(a tervezett SPAR-ABC tombjtre) vonatkoz6an 

Budapest-Csepel ~nkormdn~zata Ktpvisel6-testiilete az 1990. tvi LXV. tv. nerint, 
valamint az 1964. tvi 1. tv. (itv.1 6.,25.§-ai alapjdn 6s az E t v .  54.5-a 
felhatalrnazAsa alapjdn a kbvetkez6 rendeletet alkotja: 

/I./ Jelen rendelet Budapest XXI. Csepel, Cservenka u.- VTilgy u.- Zrinyi u.- Erd&or 
u. 61tal hatdrolt teriiletre(a tervezett SPAR-ABC tTimbje), -201030, 201031/3, 
201 031/4, 201031/6, 201031/8, 201031/65, 201031/66, 201031/67, 201031/68, 
201 031/69, 201031/70, 201 031/71, 201031/76, 202 339, 201 664/3, 201 664/4, 
201 664/6, 201 664/7, 201 664/9 (201 591), 201 71 1 hrsz. telkek teriiletbe- terjed ki. 

2 .  Az /I ./ bekezdbtben lehatdrolt teriileten -a tovdbbiakban : "tervezbi teriiletm- 
teriiletet felhanndlni, tpitbi teriiletet kialakitani, azt Mpiteni, ut- ts egytb 
kbzleked6si Ittesitmtnyt, tovdbbd kbzmu'hdl6zatot b bdrmely Ittesitmtnyt elhelyemi, 
valarnint e celokra tpitMgyi hat6sdgi enpedtiyt adni az orndgos trvtny6 
rendelkezbeknek b hat6sdgi elo"irdsoknak, a teriilet szabhlyozilsi tervtnek b jelen 
szabdlyozdsi el6irdsoknak rnegfelel6en szabad, 

3 A nabdlyozdsi el6lrds csak a szabhlyozdsi tervvel egyiitt trtelmezendo" b csak 
azzal egyiitt krvtnyes. 

M / .  Jelen szabhlyozdsi tervet kbtelez6nek kell tekinteni b meg kell tartani: 
- az utak szabhlyozdsi vonalait ts mheteit, 
- az tpittsi tefiletet, 
- a Mpitbi vonalat, 
- a teriilet rendeltetbtt, 
- az Gvezeti jellemz6ket. 



Teriiletf elhaszndlds 

I .  A teriilet valtozatlanul a BVSZ szerinti 13-as Gvezetu" lakbteriileti 
teriiletfelhaszndldsi kateg6ridba sorolt. 

. Az O ~ Z  6s a BVSZ eldirdsain tili tpitbi el6irdsokat az allbbi paragrafusok 
tartalmazzak. Az tpitb b telekalakitds csak az aldbbi paragrafusokban megszabott 
feltttelek maradtktalan tel jesiiltse utdn engedtlyezhet6. - 

i , A~taldnos betpittsi eldirSsok 

A/ .  A tervezbi teriileten a Ittesitmtnykialakitds iitemezetten is lehetsiiges. 
Az I. megvalhitdsi utembe tartoz6 intiizmiiny-, illetve pavilonkialakitds a 11. iitemu" 
irthdl6zat b parkoldsi rendszer korrekci6t megel6z6en1 att61 faggetleniil is 
megval6sithat6. 

2 .  A teriileten Ittesitend6 tpuletek a telken belul jelen el6irdsoknak megfelel6 
Mpittsi m6d szerint helyezhet6k el a szabilyozdsi ts  5vezeti tervben szerepl6 
k5telez6 tpittsi vonal, ill. iipitbi teriilet f igyelembevtteltvel. 
A telkeken 5nall6 elhelyezbu' melltktpulet nem tpithet6. 

A bepitest megel6z6en talajmechanikai vizsgdlatban kell tisztdzni a teriilet 
beCzpithet6stgtt. 

3 .  A z  alkalmazott tpitbi anyagoknak min6kpiieknek kell lenniuk. 
Az alkalmazott anyagoknak b tpitbszeti stilusnak 5sszhangban kell lenniok az adott 
liitesitmtny funkci6jdva1, azt a t5megformalasnal is figyelembe kell venni. A 
kontrasztos 6s sztirke szinek alkalmazdsa keriilend6. Homlokzaton lemez-, 
mfianyagboritds nem alkalmazhat6. Az rij tpuleteken a kialakult dllapothoz igazodhn 
lapostet6 alkalmazdsa kivdnatos. 

4 .  A teriilet telkein nem Ittesithet6 keritb. 



BVSZ 13-as ovezetfi lak6teriilet 

I A kereskedelmi, szolgdltatdsi cklfi alapfokfi intkzmknyt a 901031/3 hrsz-fi telken 
kell kialakitani. A kialakitds feltktelei a kiivetkezijk: 
- Ezen telek egyedi telek, f6kpiiletkknt csak alapfokfi, kereskedelmi, ill, szolgdltatdsi 

jellme intkzmenyi funkcibjfi Cpiilet Iktesitheto". 
- A telek Wpitbknkl a Cservenka utdban kialakult kpitbi vonalat be kell tartani, 

A Iktesitmknyt ezen tlil a szabdlyozdsi tervlapon Iehatdrolt Cpitbi teriileten beliil 
kell elhelyezni. A Iktesitheto" druhdzi f6CpiiIet maximum 
38%-os be6pitbi ardnnyal (tervezetten 9100 rng alapteriileten) val6sulhat meg. Az 
elhelyezheto' kpiilet egyszintes (fiildszintes) lehet, maximdlis homlokzatmagasdga 6,5 
m. (Ez azt jelenti, hogy a bruit6 aintteriileti mutat6 maximum 0,38 lehet az 
kpiilet mg/ telek mg-t tekintve,) 

- Csak az kpitbi teriileten beliil szabad kialakitani minden burkolt feliiletet, 
A burkolt feluletek (kpulet, jdrda, parkol6, gyalo@t) maximdlis ardnya i 

mindiisszesen 74 %-ot bhet el. 
- Az egykb bdpltbre nem jelolt teriiletrbzeket, a hatdrolb ziildfeluleti rbzekkel 

iisszefiiggo"en, kiizpark jelleggel kell kialakitani, 6s nem szabad bkpiteni, Ezen 
felulet minimdlis ardnya 96 010 a telek teriiletbe vetitve. Ebbe az krtkkbe a 
kiite1ezo"en fdsitott park016 alaptedetknek 50 %-a beszdmit. 

- A szemkly f6bejdratot a szomsz&ios szolgaltat6haz fel61i homlokzaton kell 
kialakitani. 

- Az drufeltiiltkst a DNy-i, ill. $ ~ ~ - i  homlokzaton kell megoldani. 
- A Iktesitmkny minden homlokzatdt igknyesen, a keriileti fBCpitCssze1 egyeztetve kell 

kialakitani, mert minden homlokzat j61 Id tsz6 f elulet . 
- Az druhdz megkiizelitbCt a szerv'zutak meghosszabbitdsdr61 kell megoldani, 
- A parkolhi igknyt az druhdz e1o"tt biztositott iind116, illetve a szerviziit 

meghosszabbitasdra felfiiziitt parkolbkkal kell megoldani. 
- A tervezett druhdz tulajdonosa kiiteles tiirni, hogy a telkkt igknybe vegye a 

Cservenka utcdval pdrhuzamos szerv'zfit, Ennek ellentkte1ezbekCppenn viszont az 
O ~ Z  78. §-a szerinti parkolbkpitksi kbtelezettskgknek az el6bbi telekigknybevktellel 
ardnyos rkszkt kiizteriileten helyezheti el. 

- A hulladkktartdly-tdro16t az my- i  b DNy-i homlokzatok taldlkozdsdndl, elo"kertben, 
min6skgi b j6l rejtett kialakitdssal kell Iktesiteni. 



. A kereskedelmi, szolgdltatdsi ckld pavilonok a 901031/68 hrsz-u telek lehatdrolt 
rbzkn alakithatbk ki. A kialakitds feltttelei a kiivetkez6k: 
- A 901 031 /6 8 hm-u Bnkormdnyza ti tulajdonu kiizteriileti egyskgen iina116 tpitksi 

telket nem lehet kialakitani a tervezett pavilonok szdmdra, a teriilet tov6bbra is 
iinkorminyzati tulajdond marad. Azon f6tpuletktnt csak kereskedelmi, ill. 
szolgaltathsi jellegfi inttzmtny funkcibjd tpulet lttesithet6. 

- A szabalyozdsi tervlapon abrizolt tpittsi teriileten beliil kell a pavilonokat 
elhelyemi. Egy pavilonegyskg minim6lis sztlesstge 3 m, mtlyskge egystgesen 5 
m, minimalis alapteriilete 15 me, a maximilis alapteriilete 30 me. 
A megvalbsitds sorin, a lehatirolt kpitksi teriileten beliil 6sszess&$eben minimum 
90, maximum 150 me-nyi pavilonsor Ittesithetd (minimum 3, maximum I 0  
paviloneg ystg). 

- A Ittesithet6 pavilon az igtnybevett iinkormanyzati tulajdond teriileten kijeliilt 
tpftksi teriileten csak '100%-os betpittsi ardnnyal valbsulhat meg. Az elhelyezhetd 
kptilet egy (fii1d)szintes lehet, homlokzatmagassdga 3,O-5.0 m kiiziitti lehet. (Ez azt 
jelenti, hogy a bruttb nintteriileti mutatb maximum 1,O lehet az tpiilet me/ 
tpitbi teriilet me-t tekintve.) A homlokzat magasshgot a szemkbzti szolgdltatbhaz 
tkr fel6li homlokzatdhoz kell arinyosan igazitani. Az  aranyos homlokzatmagasdg 
meghatarozddra az Cpitbi engedtly kbelemhez a tervezett pavilonsoron ks a 
meglkv6 uzlethtizon keresztijl felvett merdleges utcametszetet kell kbziteni b 
csatolni. Az  ardnyossigot, tiimegharmbniat, b a megjelents esztttikajdt a keriileti 
f6kpitbz biral ja el. 

- A pavilonok terveztse, engedtlyezkse b kiviteleztse csak egy iddben tiirttnhet a 
megfelel6 min6skgi kialakitas biztositasa Qdektben. 
A pavilonok az kpittsi teriileten z8rtsoriian helyezenddk el. 

- A szemtly bejdratot a aomsz6dos szolgaltatbh6z fel6li oldalon, az i ~ ~ - i  
homlokza ton kell kialakitani. 

- Az drufeltbltkst a szemkl ybejdra ton keresztul kell megoldani, eztrt a pavilonsorban 
kizirblag olyan funkcib alakithatb ki, ah01 a szakhatbdg engedtlytvel az 
drufeltbltb a szemtlybejdrbn is megoldhatb.. 

- A lttesitmtny minden homlokzatdt igknyesen kell kialakitani, mert minden 
homlokzat j61 16tszb feliilet. 

- A pavilon sor megkpitkse uthn utblag b6vitbre1 tolddsra nincs mbd, csak az 
allapmegbvb b feldjitb munkak vCgezhet6k el. 

3 A mdr megkpiilt lttesitmtnyekre -901 031 /65, 901 031 /70, 901 031 /69, 
901 031/67, 901 664/3 hm-okon Itv6 lak&pUletekre, a 901 664/7 hrsz-on Itv6 
uzlethhzra ill. a Cservenka u.-Volgy u. sarkan megltv6 pavilontpuletre- az alabbi 
szabdlyrendszer vonatkozik: 
- Ezen felsorolt terijleteken dj iinallb rendeItetbi egyskg, vagy dj Cpulet csak akkor 

hozhatb lttre, ha a konkrtt telken megltv6 tpulet megsziinik. Ebben az esetben 
a teljes 13-as iivezetre vonatkozb uj RRT-ben kell tisztimi a kb6bbi bekpitb 
felttteleit. 

- A kialakult ti~lkpult &pith fenntarthatb, de az allapmegbvasi b felujitasi 
munkak kivttelkvel uj tpittsi tevtkenystg az el6z6 pont figyelembevkteltvel 
vtgezhet6 a telkek terijlettn. 

- Az allagmegbvasi b felujitdsi munkak sordn az Cpiiletek megtpittskori homlokzati 
szinrendszertt6l1 feluletkkpzbkt61 eltbni csak a keriileti f8tpitCsz kulon engedklytvel 
lehet. Az kpiileteken kontrasztos szinek nem hasznalhatbk. 



Kozlekedbi feriilet 

I .  A tervezbi teriileten kiizlekedbi cBra tertiletet felhaszndlni, ktizlekedbi cklra 
lktesitmknyt elhelyezni csak az O ~ Z - n e k  ks jelen tervnek megfelelo'en szabad. 

W .  A kiizutak, parkolbk szimira a szabilyozdsi tervben meghatdrozott Cpitksi teriiletek 
(szkIess6gek) biztositandbk. 

3 Az kpitksi nClessCgen be161 csak a k6ziit IdtesitmCnyei, utcabirtorok, a k6zmu'vek 
lktesitmdnyei 6s berendezki, illetve utcafdsitds he1 yezheto'k el. 

4 A Cservenka utca melletti park016 teriiletkn kialakitoy kerikpdritt 
- amennyiben az igy csiikkentett namu parkol6helyre is szukskg lesz - bthelyezheto', 
( alk6telep bels6 terijletbe ttimbbelso' tervezett zddfeliiletkre ) 

I .  A k6zmfi8l6zatokI bekiitdsek b kiizmiilCtesitmknyek elhelyezk&ni!l az O ~ Z  
elarasait, valamint a megfelelo' dgazati szabvdnyokat 6s elo'irdsokat be kell tartani. 

W .  A kiizmu'ldten'tmCnyek dgazati elo'frdsok szerinti vido'tdvolsAgait biztositani kell. 
Va6tAvoldgon beluli tevkkenys@et az drintett iizemelteto'vel egyeztetni kell, 

3 tpuletek CpitCsbe engeddly csak a teljes k6zmu'vesitQ kikpitks6vel egyiitt adhatb. 

4 .  Kiiniivezet&kek, jdrulkkos kiizmiildtesitmdnyek elhelyezi?stnkl az esztktikai 
kiivetelmknyek betartddra is f igyelemmel kell 1 enni. 

- - .  

5 .  A tervezCsi tedeten keletkezo', a kiizcsatorni4ba va16 vezetks feltkteleitcl elt6r6 
szennyezettsdgii vizeket telken belul el6 kell tisztitani (olaj-, zsir, hordalekfogb, stb.), 
a k6zcsatorndkba csak megfelelo' el6tiatftis utAn szabad bevezetni. 
Az elo'tisztitdst a hat6dgok 61tal el6irt mkrt'ekben kell elvkgezni, 

6 A kivitelezb sordn iitkiizo' k6zmii kivhltdsdrbl, vagy megszuntetkskr61 gondoskodni 
kell. A megsziintethet6 vezetkket a fiildb61 el kell tdvolitani. 

I .  A terveztsi teriilet egkszkn az intenziv lak6tivezetre vonatkozb kiimyezetvkdelmi 
el6irhok 6s normatlvdk tartandbk be, az alapterv b az elo'zmknyi RRT Bvezeti 
besorolasanak megfelelo'en. 

2 Az CpitCsi munkilatokt61 szArmaz6 dtmeneti zaj-, rezgb- Cs lCgszennyezi?si 
t6bbletterhelks hatasait minimalizalni kell. 



3 Az klelmiszer4ruhiz &pit& b iizembehelyezk a kiimyezetvkdelmi szempontbl is 
megfelelo' teljeskiiru' kiizmiiellatds 6s hulladkkszallitb biiosftddval engedklyezheto'. 
A lktesitmkny (kpitksi) teriiletkn hulladkklerakds, szennyvizleirftk dtmeneti jelleggel 
sem engedheto' meg. 

4 A teriilet bekpitki lapjhn jelzett ido'sebb, krtkkesebb meglkvo' faallomdny vaelme, 
megtartdsa biztositand6. Az kpitksi teriiletre es6 fiatal fadllomdny dttelepitiise 
megoldand6, mink1 nagyobb arinyban a tervezksi tedeten beliili felhasmdldssal. 

5 A meglkvo' zdddvok 6s parkositott teriiletek feltijitddt, intenzfv, hamhlatnak 
megfelel6 ki6pitWt biztositani kell, a 300 me-nkl nagyobb, iisnefiiggo' ziildfeliileteket 
amennyiben nem v ~ o ' z i i l d ~ w k ,  lak6teriileti kiizkertkknt kell kialakitani. Az Y 
kereskedelmi 16tesftmkny telkkn Iko' iisszefiigg6 ziildfeltiletet a hozzi kapcsol6d6 
iinkormdnyzati zddfeliilettel egyeesen rendezendo'. 

I : 6 A mqlkvo' Cr tervezett utak Q parkol6k vkd6ziildsdwa1, illetve fbitott formaban 
kpitendo'k ki. A parkolbk feliiletkt minimum 50%-ban niivknyzettel arnykkolni kell. 

7 A tervezbi teriileten a zddfeliileteket kertkszeti tervek alapjhn kell kialakitani. 

1 A tervezett pavilonsor mqkpiilkse uthn a tervezksi teriileten Ikv6, illetve a 
Cservenka b Viilgy u sarkin kialakitott zdds@esW&at fel kell szamolni. 

2 .  Az R-27565 szdmir eredeti RRT teljes tervezki teriiletkre el kell vkgezni az 
RRT feltilvizsg~latot az ido'kiizben tiirtknt valtoziisok figyelembevktele bdekkben. Ebbe 
az RRT fel8vizsgalatba jelen sza~lyozhsi elo'ir6sokat 6t kell iiltetni, b a tervezett 
6j megolddsoknal a jelen anyaggal va16 szerves kapcsolatot kell megval6sitani. 

3 A tervezksi teriilet kiizteriileteire egyskges kertkszeti terv kMtend6, amelyben 
biztositani kell a tuzoltbutak helyigknykt is. 





M ,/ E rendelet kihirdethe napjhn ICp hatAlyba, ezzel egyideju'leg a ten/ teruletere 
vonatkoz6 korhbbi rendeletek hathlyukat vesztik. 

Bradkk: Kihirdetve: I 996, okt6ber 8, napjdn 










