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1711997. ( V1.24. )Kt. rendeletenek, valamint a m6dosit6s6r61 szolo 

2311 998. (IX.29.)Kt rendeletenek 
egyseges szerkezetbe foglalt szovege 

a Bajaki F. u. - Deli u. - lparteriilet - Kert u. - lparterulet altal hatarolt terulet 
reszletes rendezesi terver6l 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepvisel6testulete az 1990. evi M V .  tv. szerint, 
valamint az 1964. evi Ill. tv. (Etv.) 6., 25. §-ai alapjan es az Etzv. 54. §-a felhatalmazasa 

alapjan a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Az elbirasok hatalya 
1 - 3  

( 1 ) A jelen rendelet a Budapest XXI., Bajaki Ferenc u. - Deli u. - lparterulet - Kert u. - 
lparterulet altal hatarolt teruletre terjed ki. 

( 2 ) Jelen RRT jovahagyasa utani hatalyba lepesevel az 1 bekezdesben 
meghatarozott teruletre vonatkozo korabbi eloirasok ervenyuket vesztik. 

Az elBirasok alkalmazasa 
2- § 

( 1 ) Az ?.§ (1) bekezdesben meghatarozott terijletet felhasznalni, epitesi telket, 
epitesi teriiletet kialakitani, epuletet, tovabba - a banyamuveleshez szukseges foldalatti 
epitmenyek kivetelevel - mutargyat es mas epitmenyt tervezni, epiteni, feliljitani, 
helyreallitani, atalakitani, korszeriisiteni, boviteni es lebontani, valamint mindezekre 
hatosagi engedelyt adni csak az Orszagos ~p i tes i  Szabalyzatnak (OESZ) es a 
Budapesti Varosrendezesi Szabalyzatnak (BVSZ), az altalanos ervenyu hatosagi 
eloirasoknak es e rendeletben eloirtaknak megfeleloen szabad. 

( 2 ) Jelen szabalyozasi eloirasok kizarolag a szabalyozasi tervvel egyutt ervenyesek. 

( 3 ) Az 1 .§ (1) bekezdesben meghatarozott teriileten belul Budapest Fovaros 
Kozgyulesenek 5411993 (1994.11.1.) sz. rendelete a Bajaki F. u. - Deli u. - Weiss Manfred 
Gyar altal hatarolt altal hatarolt teriileten beluli epuletegyuttest ( ,,belson lakotelep ) 
Budapest helyi vedettsegu ertekeinek jegyzekere felvette. 

( 4  ) Az 5411993. (1994.11. 1.) sz. Bp. Fov. Kozgyules rendelete 1O.g (2) bekezdese 
alapjan a vedelem alatt allo ertekek megorzese erdekeben - a hatalyos jogszabalyok 
keretei kozott - az illetekes elsofoku epitesugyi hatosag kotelezheti a vedelem alatt 9110, 
valamint vedett egyuttesek teriileten talalhato epiiletek, illetve epitmenyek tulajdonosait 
ill. hasznaloit: 

- a jokarbantartasra, fenntartasra valo kotelezettseg teljesitesere, 
- az azokat elektelenito, idegen reszek eltavolitasara, 



Lakoletesitmenyek 
6- § 

( 1 ) Az 1.s (1) bekezdes szerint lehatarolt teruleten belul az ovezeti besorolas 
megtartasaval lakoteruletkent veendo figyelembe a Bajaki F. u. - Deli u. - Kert u. altal 
hatarolt jelenlegi lakobeepites (21 0330, 210332, 21 0334 hrsz. telkek). 

( 2 ) Az (1) bekezdes szerinti lakobeepites jelenlegi tombtelkes jellege a belso 
telekosztast kovetoen egyedi lakotelkesse valtozik. A letrejovo egyedi lakotelkeken csak 
egy foepulet allhat. 

( 3 ) Az (1) bekezdes szerinti lakobeepitesen belul minden jelenlegi lakoepulet 
megtartando, a beepitettseg a Kert u. 5. sz. melletti ures ikertelek beepitesen tul uj 
lakoepulettel nern novelheto. az ures telek beepitesenel epuletkontur, 
parkanymagassag, tetoidom es homlokzatformalas tekinteteben is a Kert u. 5. sz. epulet 
kozos telekhatarra tukrozese az iranyado. 

( 4 ) A lakobeepites maximalt szintszama F+T, a jelenlegi parkanymagassag azonban 
meg tetoterbeepites eseten sem novelheto. 

( 5 ) A telkenkenti maximalt beepithetoseg 21 0330 es 21 0334 hrsz. tombtelken 
Ietrejovo lakotelkek eseteben 25%, a 210332 hrsz. tombtelken letrejovo lakotelkek 
eseten 35%. 

( 6 ) Lakascelu epuletbovites a beep. maximum adta lehetosegen belul csak a telek 
melysegeben tortenhet, bovites soran az elokert es az oldalkert merete nern valtozhat. A 
bovitmeny homlokzatanak anyagban es formalasban igazodnia kell a meglevo 
epulethez. 

( 7 ) Tetoterbeepitessel csak meglevo lakas bovitheto, tetoterben uj lakas nern 
hozhato letre. A meglevo parkanymagassagon tul tartani kell a jelenlegi fo tetoformat, 
illetve a jelenlegi tetokiemelesek helyet es szimmetriajat. Meglevo tetokiemelesek a jobb 
beepithetoseg erdekeben (a szimmetria megtartasa mellett) oromfalassa tehetok, az itt 
elhelyezheto fuggoleges ablakokon kivul a tovabbiakban csak tetosiku ablakok epithetok 
be. ~ j a b b  tetokiemeles nern letesitheto, a fedes jelenlegi anyaga nern valtozhat. 

( 8 ) A telkeken a beep. maximum adta lehetosegen belul garazsepitmeny, illetve a 
BVSZ 14.5 (9) bekezdese szerinti mellekepitmenyek helyezhetok el. Garazs- es 
mellekepulet az elokert es oldalkert rovasara nern telepitheto, kizarolag a hatso 
telekhatarra illeszkedoen, a meglevo lakoepulet utcara meroleges epitesi vonalan belul, 
sajat telekre lejto tetoidommal helyezheto el. Azon telkek eseteben , ahol a hatso 
telekhatar a beepitesbol nern ertelmezheto, garazs- es mellekepulet az alabbiak szerint 
helyezheto el: 
v Bajaki F. u. 5-23. kozott a Vasut-sor feloli telekhatarra illeszkedoen, telkenkent a 

kozos telekhatarra osszeforgatva. 
v Deli u. 3-7. kozott a Korhaz-koz feloli telekhatarra illeszkedoen, telkenkent a kozos 

telekhatarra osszeforgatva. 
v Saroktelkek eseteben (Korhaz-koz I., Korhaz-koz 3., Vasut-sor 1.) a Szabalyozasi 

tervlap szerint. 

( 9 ) Garazs- ill. mellekepulet hasznos alapterulete nern haladhatja meg a lakasonkenti 
15 m2-t. 
Az egyseges megjelenes erdekeben torekedni kell a lakasonkenti mellekepuletek 
telkenkent osszevont, a szomszedos mellekepulettel koordinalt, egyidejij megepitesere. 



( 1 ) A kozmuvezetekek terszint alatti elrendezeset az MSZ 748712-80 sz. szabvany 
tartalmazza. Vizvezetek eloirt vedotavolsaga epulettol DN 300-ig 3,O m, vizelvezetes 
vedotavolsaga epulettol gravitacios csatorna eseten 3,O m. A gazvezetek 
vedotavolsagat az MSZ 7048 sz. szabvany irja elo, nyomasfokozattol es 
epuletkategoriatol fuggoen. 

( 2 ) A meglevo kozmuvekhez (halozatokhoz) valo csatlakozasokat gondosan, 
elofeltaras alapjan kell megtervezni es megepiteni. A kozmukivaltasokat ugy kell 
megepiteni - illetve a felhagyott vezetekszakaszokat elbontani - hogy a 
kozmuszolgaltatasban kimaradas ne legyen. 

Zoldfelulet 6s kornyezetvedelem 
10. g 

( 1 ) A kozteruleten Ievo fak es fasorok megovandok, a szukseges potlasokat ill. 
ljjrafasitasokat el kell vegezni. 

( 2 ) A Bajaki F. u. 1-3 sz. epulet telken levo , park igenyessegu rendezett zoldterulet 
tovabbra is megtartando. 

( 3 ) Kornyezetvedelmi rendelkezesek. 

3.1 Levegotisztasag - vedelem 

~j letesitmenyek es technologiak telepitesenel levegotisztasag-vedelmi szempontbol a 
vedett I. kategoria eloirasait kell betartani. 

A tervezesi teruleten nem vegezheto olyan tevekenyseg, amely a megengedett 
legszennyezesi hatarertek tullepeset eredmenyezheti. 

A tervezesi teruleten keletkezo kommunalis hulladekot heti rendszeresseggel kell 
elszallitani. 
Ha az RRT teriileten mukodo cegek tevekenysegebol veszelyes hulladek keletkezik, 
akkor a veszelyes hulladek tulajdonosanak meg kell akadalyozni, hogy a veszelyes 
hulladek annak gyuj- 
tese, elokezelese, hasznositasa soran a talajba, 
a felszini es felszin alatti vizekbe vagy a levegobe jutva a kornyezetet karosan 
szennyezze. 

A tervezesi teruleten keletkezo veszelyes hulladekok gyujteset, kezeleset, hasznositasat 
es artalmatlanitasat a 10211996. (V11.12.) A veszelyes hulladekokrol szolo 
kormanyrendeletben eloirtak szerint kell vegezni. 

A fertozes veszelye miatt az egeszsegugyi intezmenyekben keletkezo veszelyes 
hulladekok kezelese, artalmatlanitasa soran az ~ l l a m i  Nepegeszsegugyi es Tisztiorvosi 
Szolgalat eloirasai szerint kell eljarni. 
3.3 Talaj, talajvedelem 



Zarorendel kezes 
12. § 

E rendelet a kihirdetese napjan Iep hatalyba. Rendelkezeseit a mar folyamatban Ievo, 
elso fokon meg el nem biralt iigyekben is alkalmazni kell. 
E rendelet hatalyba lepesevel egyidejuleg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendeletek 
hatalyukat vesztik. 

T6th .~ ihal~-  
polgarmester ' 

.......................................... 
Soosne dr. Gaspar Gabriella 

jegyzo 

Zaradek: Kihirdetve 1998. szeptember 29. napjan 


