
13/ 1997.(V.27.)Ktb RENDELETE 

Budapest XXI. ker. Csepel Vhoskozpont, M y  Endre ut-Thcsics Mihay 
fit-Szt. Istvh iit-Betii utca-Magyar utca- Gyepsor utca-Budafoki iit atal 

hatholt teriiletre vonatkozd 32/1994.(IX.20.)Kt.sz. rendelettel 
jkiihagyott 6s a 442/1995.(XI.14.)Kt.s~. hat.-tal, valamint a 498, 499, 

500, 501, 502/1996.(XI.5:)Kt. hathozattal m6dositott C s  a 
48/ 1996.(XI.5.)Kt.sz. rendelettel elfogadott 

r6szletes rendeziisi terv6nek rCszleges m6dosit8sh61. 
(Bp-Csepel, D e e  t6r telekalakitbi RendezCsi Terve) 



Budapest-Csepel Qnkormdnyzata 
13/1997.( V.27.) Kt RENDELETE 

Budapest XXI. ker. Csepel Vriroskiizpont-Ady Errdre fit-Trincsics Mihrily Ct-Szt. Istvin 
Ct-Bet6 utca-Magyar utca- Gyepsor utca-Budafoki iit Bltal hathrolt teriiletre vonatkoz6 

32/1994.(IX.20.)Kt.s~. rendelettel jdvihagyott Cs a 442/1995.(XI.Iri.)Kt.s~. hat-tal, 
valamint a 498,499,500,501,502/1996.(X1.5:)Kt. hathrozattal m6dositott 6s a 

48/1996.(X1.5.)Kt.sz. rendelettel elfogadott 
r6szletes t-endezdsi tembnek rCszleges m6dositBshr6l. 

Budapest-Csepel Onkonnhyzata KpviselB-testiilete az 1990. 6vi LXV, tv. szerint, valamint 
az 1964. 6vi 111. tv. (~ tv . )  6.,25.§-ai alapjh 6s az ~ t v .  54.4-a feUlatalmadsa alapjan a 
kijvetkes rendeletet alkotja: 

11 ./Jelen rendelet Budapest XXI. Csepel: T6ncsics M ut-208490 hrsz utca-Kiss 
JAnos althbornagy u.-208493 hrsz. utca tiltal hat&rolt teruletre, a 20849111 ,/2,/3 
hrsz.-u ingatlanok terilletbre terjed ki. 

/2./Az 11 .I hekezdksbben IehatArolt teruleten -a tovAbbiakban : 'tervezbsi teruletm- 
teruletet felliasznhlni, bpltbsi teruletet kialakltani, azt bebplteni, ut- es egyeb 
kozlekedbsi Ibtesltmbnyt, tovcibbci kijzmijhi16zatot 6s bhrmely letesitmbnyt 
elhelyezni, valamint e c6lokra bpltbsugyi hat6srigi engedklyt adni az Orszfigos 
~ p f t b s i  Sz;lhhlyZ,?tnak (OESZ), 6s a Budapesti V6r~s6pltbsi S7ab6lyzatnnk 
(UVSZ),az orszAgos 6rvbnyii rendelkezbseknek 6s hat6s6gi eliilr;isoknnk, a 
leriilet s7nh6lyoz6si tervbnek 6s jelen Szabhly0~6si elolriisoknak mugfclcloen 
szabad. 

131. A szabr?llyoz5si eliilrcis a szah6lyoz6si tervlappal egyutt 61lelrnezenclii Qs csnk 
azzal egyutt brv6nyes. I 

I l l .  Jelen szab5lyozfisi tcrvet kolelezonel< kell tekinteni 6s Ineg kell lartani. 
a) a te'rulet rendclletks6t, 1 

b) az ovezeli icllemziiket, 
c) a te.rvezett belsij telekliat6r-t. 

121.A ktitelczii brvknyii elemel( 1n6rSosll5sn a R6szlelcs Rentlezbsi l'crv 
rribdositfiszit vonja tnaga utan. 

13l.Jelen szabzilyoz,is javasolt, iranyad6 eleme a javasolt bebpltbsi vonal. Ezen 
elem thjdkoztat6 jelentiis6gii, ezbr-t az az RRT m6dosltAsa ni?lki~l is (a keriileli 

I fbbpft6sz 6s a telepulbsfejlesztbsi bizotts6g hozziiji5tulasAval megv~ltoztntfiato). 



I l l .  A teriilet vdllozatlanul a BVSZ szerinti 34 intbzm6nyteruleti teruletfelliaszn6lasi 
kateg6ri5ba sorolt. 

111.A~ 6pit6si ovezetben csak egyedi telek alakithat6 ki. 

12l.A telektomb szerkezeti atalakltasa, ujraosztasa eset6n a tombre RRT k6szitkse 
kotelezo. 

BVSZ 34-9s ovezetu int~izm6nyteriilet 
(tervi jele: 34) 

5.9 

11l.A 34-es int6zm6nyterulet elsosorban a Iakosshg alapfoku ellat6s6t biztosito 
intezmenyek elhelyezes6re szolghl. 

121. A terv terulet6n uzemanyagtolto allomtis, gk. mos6, gk. szervlz nern helyezlielo 
el. 

13 l .A~ int6zm6nyteruleteken a 16tesltm6hyek parkolhsi ig6nyd.t telken belijl 
szintben, illetve szint alatti garjzsban (-1 vagy -2 szintben), vagy a tervezett 
pinc 6s v6s6rcsarnok teruletbn kinlakithato parkol6lemezen kell bizlosllani. Ha 
ez nem leliets6ges, akkor azt a 48/1996.(X1.5.)Kt.sz. rendelettel elfogadott 
rendez6si tervben kijelolt (tervezbsi teriileten klvuli 20849518 hrsz-on tervezett) 
parkol6lemezen kell bizlosltani. 

14l.A telkek beQpit6se csak behpll6si terv ~llapihri IehetsQges. 
I 

15l.A tervezelt piac Qs vAs,ircsarnok, valamint a meglkvd ABC 6lelmiszer 6ruIi6z 
I tulajdonosa k6leles t&lk&n kijzliasznrilatr-a iitengedni -a szab6lyoz~si tervlnpon 

6l1razoltaknak meglalel6en- n kozliasznBlatra kotelezben mcgnyitnnd6 
mogfinterilleti l)rsorol6si1 teri.ilelrbszt. Ezerl bo nern keritlielo teriilelen j,irdiik, 
rrtnk 6s parl<ol6!< alakitl-mt6k ki, vnlntnin! ez a leriiletresz kes6bb sem ker.ilhel6 
le. I 

a) R2 Rekljrnfeiulet tervezett hpiileten, csak az utcai homlokzat falsikjAban, 
vagy att6i onmagdval pArIinzamosan visszahitzva helyezhetii el, az 
intezmeny profiijhnak megfelel~en. Az 6piilellel egyiitt engedelyeztetendii. 



b) Az epuleteken ellielyezni klvant hirdetii- (3s c6gtAblAk engedelyezteteseliez, 
-v6roskepi okokb61- n keriileti fdeplt6sz elozetes j6v6Iiagy6sa sziikseges. . 

11l.A kozlekedesi teruleteket 6s lbtesltmenyeket, azok szab5lyozhsi szelesskgeit a 
szabalyozhsi terv tartalmazza. 

a) Gy(ijt6 ut: Tjncsics Milialjl utca, szabhlyozijsi szelessege 18,O m 

I 

b) Lak6utak 6s kiszolghl6 utak: a szabhlyozAsi szelesseg 16 m, aliol a 
parkol6helyeket ki kell alakltani. 

121. A gepkocsik parkolashnal az alabbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a) Az uj beepitbsek eseteben telken belul kell kialakltani az OESZ szerint eloirt - parkol6helyeket. lntezmenyek eseteben lehetove kell tenni, hogy a 
parkol6helyeket a hivatalos 6s ugyf~lforgalomt61 mentes id6szakban a lak6k 
is hasznalhassiik. 

b) Meglkvo koncentralt parkol6feluletek beepltese esetbn a bekpites parkolasi 
igenyenek telken beluli kielegltese mellett, a megszun6 parkol6lielyeket a 
kornyezo teruletek parkolasi igenyenek fuggvenyeben vagy tobbletkent 
szinten telken belul -, vagy a tervezett piac es v~s~ rcsa rnok  teriileten 
kialaklthat6 parkol6lemezen- p6tolni kell. Amennyiben telken beliil a 
parkol6szuks6glet nem helyezhel6 el, ugy azt a 4811996.(X1.5.)Kt.sz. 
rendeleltel elfogadott rendezesi tervben kijelolt (tervezbsi teriileten kiviili 
20849518 hrsz-on tervezeU) parkol6lemezen kell biztositani. 

c) A felszlni parkol6kat fasitani kell. 

13l.A tervezesi terulet letesitmenyeinek kialaklt&s&n&l meg kell oldani a kerekparos 
Icilogat6 kozonseg kerbkphrjainak blztons6gos t6t.oI6sdt. 

11 I. A tervezdsi teriileten uj, zajvCdelm i szempontb61 fokozott vddet tsdget, i l lc~vc csendes 
ovezetet igdnylo ICtesitmCtiy ( egdszsdgiigyi, oktatbi, miiveloddsi) nem helyezhetii el. 

121. Az uj ICtesitmCnyek engedClyezCsi eljariisa soran az ANTSZ Cs a KDV-KF, mint, 
szakhat6sAgok engedklydt meg kell kCrni. 

1.31. A Tincsics M. utca Cs a 11. Rik6czi F. u. kozijtti teriileten a szolgkltato Idtesilmenyek 
kiiziil csak olyan helyezheto el, melynek zajemisszioja a kiilso homlokzaton nem lialadja nleg 
nappal, illetve Cj.jel az CrvCnyes eloirisokban meghatirozott CrtCket. 

141. A tervezCsi teriileten a vCdett I. levegotisztasag-vddelmi kategoriiba sorolando. A tervez6i 
teriileten a szolgaltatksisok koziil csak az engeddlyezhetii, amely leveg6en1isszi6ja 
levegotisztasag-vddeltni szempontb61 a vCdett I, kateg6ria hat8rdrtCket kiellgiti. 



-- -- - - - - - - - - -- -- - - -- 

IS/. ~j epitmeny a tervezesi teriileten csak akkor helyeheto el,ha a keletkezo szetlnyviz 
kozcsatorniba valo vezetCse megoldott. 

/6/. A tervezCsi teriilet piac altal Crintett teriiletdn kiilon szennywzcsatorna kidpitese javasnlt a 
zsiros 6s a konimunilis szennyvizeknek. A zsiros szennyvizek zsirfogon keresztul keriilhetnek 
a szennyvizcsatornAba. 

/7/. A tervezesi teriileten az Clelmiszer forgalmazkb61 erdo veszklyes hulladekok kezelese 
vonatkozkiban a 102./1996. Korminyrendelt eloirkai az irinyad6k. 

I1 I. A kiizmuiek I6tesitmknyeit a szab6lyozitsi el6irAsok altal ' megliat~rozolt 
teri-ileten, kozteruleten kell elhelyezni. A szabAlyoz6si terv biztositja a t6vlati 
ig6ny szerinti osszes szuks6ges kozmii- 6s egy6b vezetbkek szamjra a t6rszint 
alatti ellielyez6s lehel6sbg6t. 

12l.A thrszint alatti vizszintes 6s magassitgi elhelyez6sn6l a kozmu-l6tesitmbnyek 
kozteruleten tort6no elhelyez6set szabGlyoz6 szabvany eloirasai szerint kell 
eljjrni. 

/3/.Az uj 6pltesre vonatkoz6 ig6nyek teljesitbse csak a szennyvizcsatorria- 
hal6zatra tort6n6 rcikothssel engedblyezhet6. 

/4/.A kozmul6tesitm6nyek r6szere mind vizszintes, mind magassagi ertelemben 
szabalyozott teriiletsjvokat kell biztositani. 

/5/.Kozteruletr61 6s a kozhaszncilatra megnyitolt maghnteruletekr61 csnpndekviz 
elvezetes csak zrirt csatorn6ban enged6lyezhet6. A teruleten kelctkezij 
csap-tcldekvizel(et csak zsir- 6s olajfog6 alkalmnzcisa utitn lehet a 
kiizmCili616zntl~a bevezetni. Ezen elGtisztit6 berendezesek karbantart6sn es 
ti7erneltetbse n terijlet tulajdonoscinak, illetve kezelijjbnek feladntrit kbl~ezi. 

I I 

I 1GI.A g6zl4tcsitrnt5nyek hiztonsjgi ovezetdt d vonatkoz6 cigazati szabvanyok es 
rendeletek szerint biztosltani kell. 

f7/.A teruleten &pitend6 Iktesitm6nyek energiaellhtasht v6delemmel ellhtott 
fijldk6bellel' kell biztosltani. I 

/8/.K~rrn(ivek:16tesit6sdl csnlc engeddllyel rendelkez6 vezelii tervezb rillnl kkszitell 
tcrvek 6s felel6ssegvrillnl6 nyilntltozat, valamint nz engedelyelc tcljesltorii 
beszerz6se t1t6n lehet v6gszni. A kozmiifejlesztbsi munl<hlatol< ellen6rzbset 
min6s6ai bizonvlatokkal lanusitani kell. 



Egybb rendelkezbsek 
10.9 

I l l .  A 4811 996.(X1.5.)Kt. sz. rendelettel elfogadott RRT szabalyozAsi eloirssainak 
egyeb rendelkezeseket tartalmazci 13.5-Anak Ill. bekezdesenek megfeleloen, a 
tervezesi teruleten Qs ezen terulet kozvetlen kornyezete eseteben a j6v611ngyott 
rendezesi tervhez be6pltesi tervet kell kbszlteni, melynek tartalmaznia kell n 
telken meglevij 6s elhelyezend6 bpuletek feltuntetese rnellett a 
g6pkocsiforgalom megoldAsdt, illetve a zoldfeluletek es burkolatok 
rendez6s6nek javaslatAt is. a 

11l.A bebpltbsi terv az RRT olyan reszlete, amely valamely teriilet, telektomb vayy 
telekcsoport telkeinek, tovAbb6 esetleg egyes telkeknek beepltesi modjjt 
5llapltja meg. A beeplt6si tervet M=l:500 vagy 1:200 m6retariinyi1 
Iielyszlnrajzokkal, muszaki IelrAssal kell dokument6lni a+ eredeti 6s a tervezett 

.4 

Allapotra vonatl<ozcian, mely tartalmazza a tervezett letesltm6nyek adatait, 
mereteit, az egysegek elhelyez6skn klvul a patkolas, az 5rufeltolles, a 
zoldteruletek kertbszeti kialakltjsjra, a novenyzet abr6zol6s5val, a 
kozmuell6tfis megold5shra vonatkozcian az anyagok jelolesevel. 
A dokumentacicihoz mellekelni kell szukseg szerint a szakhatosagi 
velemknyeket, elijzetes kornyezeti hat6stanulmhnyt. 

121.14 beGplt6si tervet az iigyfel k6relmere az. epltbsugyi hatcisag hagyja jov5, a 
keruleti fokpitksz 6s a telepul6sfejleszt~si bizotts6g jcivahagyasa alapjan. 

11 ./E rendelet kihirdelhse napjan I6p hathlyba, ezzel egyidejuleg a terv teriiletere 
vonatkoz6 korfibbi rendeletek tervez6si teruletre vonatkoz6 r6szei hat6lyukal 




