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Budapet-Csepel Onkormdnyzata Ktpvisel6-testijlete az 1990. tvi LXV. tv., 
valamint az 1964. Cvi m: tv. ( hv. ) 6., 25. 5-ai alapjdn b az 
6 ~ .  54. §-a felhatalmazdsa alapjdn a k8vetkez6 rendeletet alkotja.: 

Az eldirdsok hatdlya 

I .  Jelen rendelet el6irdsainak a hatdlya a Budapest, XXI. keriilet a 
Magyarorszdgi Jehova Taniri Egyhdz Orion utcai telktre (200527 
hm.) valamint az ahhoz kapcsol6d6 lakbterijletre (200526 hm.), ts  a 
hatdrolb kbzteriileti sdvra terjed ki 

2. Ezen el6irdsok csak a szabilyozdsi tervlappal egyiitt Crvtnyesek. 

Az eldirdsok alkalrnazAsa 

1. Az 1 .§. I, bekezdtGben meghatdrozott teriileten teriiletet felhasmdlni, 
IttesitmCnyek elhelyezhtre tpitbi telket, Cpittsi teriiletet kialakitani, 
dltaldban bdrmely . letesitmenyt elhelyemi, valamint ilyen cars CpitCsi 
hat6dgi engedtlyt kiadni csak az Omdgos ~~i tCs i ig~ i  Szabiilyzatnak 
(o~z) ,  b a Budapesti Vdrosrendeztsi Szabiilyzatnak (BVSZ), az 
dltalanos trvCnfl egyCb rendelkezkeknek b hat6dgi el6irdsoknak, 
valamint a jelen szabiilyozdsi elfirdsoknak megfelel6en szabad. 

2. A szabiilyoz6si el6Crdsok az 6rvCnyes XXL keriileti ART szaMyozdsi 
el6Crhit egbzitik ki. Az el6irdsokat a szab6lyozdsi terwel egyiitt 
kell alkalmani. 

3. A rendeletben foglaltakt61, ts a szabiilyozdsi tervlapt61 csak az RRT 
m6dositdsival lehet eltemi. 



3. A terijleten els6sorban mapastet6 alkalmazba kivdnatos, ah01 a tet6 
hajlisniige 35-45 fok kiiziitt vdlaszthat6 meg a szomszkdos bdpitkhez 
igazod6an, lehetdeg utcdval parhuzamos kialakitdsfi gerinccel. lndokolt 
estben a fo"kpitksz, illetve az 6nkormdnyzat Altal kijeliilt illetkkes 
testijletknek egyedi elbirdlasa alapjdn eltkro" tettikialakitb is lehetskges. 
Pikkelyneru" fed& alkalmazand6, a sziirke sn'n nem hanntilhat6. 

4. Az kpiiletek melletti feltdtks, illetve bevigas maximum 1,5m lehet. 

5. A teriileten csak ittiirt keritks lktesitheto". 

6. A terijlet telkeinek zbldfeliileteit kertkszeti kiviteli terveknek megfelel6en 
kell kialakitani, 6s fenntarthsukr6l gondoskodni. 

7. Az kpitksi engedklyhez minden esetben utcakCp b fknykkp csatoland6. 

A teriileten (200526 hm.)  lak6h6zat Iktesiteni a BVSZ 13-as kpitksi 
iivezetkre vonatkoz6 6lo"irdsainak megfe1elo"en szabad, ami ebben az esetben 
azt jelenti, hogy jelenleg j kpiilet nem helyezheto" el. Tovabbi 
megkiitks, hogy esetleges kko"bbi bekpitb esetkn a telek terijletknek 
maximum 20%-a kpitheto" be, a minimdlis ziildfeliileti ardny 50%. 

9. 354s iivezet (900597 hrsz.) 
- A telek t6mbtelek. 
- Maximum a telek teriiletknek 99%-a kpithet6 be. 
- A terijlet csak Mpitki terv alapjin epithet6 be. 
- A telek teriiletknek minimum 50 %-a ziildfeliilet legyen, 
- Maximilis homlokzatmagasdg 7,5 m. 
- A kiirnyez6 lak&piiletek felk tervezett vM6 ziildfeliiletet, a 

nabilyozasi terven jeldt dvban kell kialakitani. 
- Az interuiv ziildfeluleti sav nem kpftheto" be, niivknyzet (fa) 

telepitksi kiitelezettskg all fenn ezen a sivon. 
- Gkpkocsival va16 megkiizelitks a leendo" gyu'jto"utr6I lehetskges. 
- A telek teljes kiizmiivesitettskg esetkn kpitheto" be. 



teljeskbru' beszerzbe utan lehet elvbemi. A kbzmu'fejlesztbi 
munkalatok elIendrzClskt mindskgi bizonylatokkal tanirsitani kell. 

I .  KGztefileti arusitd pavilon, illetve kbzteriileten ks keritben reklam 
feltilet nem helyezhetd el. 

I . Vizviidelem krdekkben: 
- A keletkez6 nennyvizet csak zart csatomahdldzatban lehet elvezetni. 

~ t m e n e t i  throl& csak egyedi esetben a Kbrnyezetviidelmi 
Feliigyelds6g b az ~11arni Nkpegb7skgiigyi b Tintiorvosi Szulg61at 
engedklyezhet . 

2. Leveg6tintadg viidelem krdekkben: 
- A leveg6t nennyezd anyagok kibocshtasinak hatarkrtkke nem 

haladhatja meg a tefiletfelhas7nalasi kategdriakhoz tartozd 
hatirkrtkkeket. 

3. Zaj elleni viidelem krdekkben: 
- Az bvezeti besoroldsnak megfeleld dgazati nabvany nerint 

engedklyezhet6k a teriileten a tevtkenyskgek. 

4. Hulladkkok kGmyezetkirnkl6 elhelyezbe krdekkben: 
- A keletkez6 kornmundlis hulladkkot a vdrosi gyiijtbi rendszerbe 

kapcsolva kell elszallitani. 

1. A nabilyozisi tewen Gbrbolt tervezett kbzutak aabhlyozdsa csak a 
kertileti ART azonos krtelmu' dbntke utdn valik CwGnyessk. 

2. ~ t m e n e t i  elairaskent a teriiletkn az eredeti . Gvezeti besoroldsok 
maradnak kwtnyben, jelen rendelet aItalhnos ks rkszletes elair6saival 
kiegkm'tve. epltki tevkkenys6g ennek rnegfelelden engedkIyezhet6. 



3. Amennyiben a ke~let i  ART e rendelkezkstbl elt6r6 dltaldnos 
szabdlyokat dllapit meg, jelen rendezksi tervet mikiositani kell. 

1, E rendelet kihirdetkse napjdn 1kp hatdlyba, ezzel egyidejtileg a terv 
teriiletkre vonatkoz6 kordbbi rendeletek hatdlyukat vesztik, 

Bradkk: Kihirdetve: 1 996. okt6ber 8. napjdn 




