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BUDAPEST-CSEPEL ONKORM~YZATA 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  

28/1997.(Xe2 1.)Kt rendelete 

a Budapest, XXI. kerulet, 11. Rakbczi Ferenc ut - Szabadsag u. - Orion u. - 
Plutb u. - Krizantkm u. altal hatarolt teriilet 

rkszletes rendezksi tervkrol 



Budapest-Csepel ~ n k o r m l n ~ z a t a  

2811997. ( X.21. )Kt rendelete 
a Budapest XXI. keriilet, 

11. Raikoczi Ferenc bt - Szabadsig utca - Orion utca - Pluto utca - 
KrizantCm utca iltal hatiirolt teriilet 

rhszletes rendezCsi tewCr6l 

Budapest-Csepel Onkormanyzata KCpvisel6-testiilete az 1990. 6vi LXV. tv. szerint, valamint 
az 1964. C v i  111. tv. Gtv.) 6., 25. tj-ai alapjan 6 az ~ t v .  54. §-a felhatalmazasa alapjin a 

kovetkez6 rendeletet alkotja: 

Szabilyozisi el6irisok 

Az el6irasok hatilya 

1.9 

(1) A jelen rendelet a Csepel Csillagtelep d61 RRT gltal lehathrolt teriiletre, vagyis a 
Budapest XXI. keriilet 11. Rakoczi Ferenc ut - Szabadsag utca -Orion utca - Pluto utca - 
Krizantkm utca dtal lehatirolt teriiletre terjed ki. 

(2) Jelen szsd;lalyoz&i el6irisok csak a szabdyozzki terwel egyiitt Crvknyesek. 

(I) A rendelet hathlya ala tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, telket Cs teriiletet 
alakitani, Cpiiletet, tovabba - a banyamQveleshez sziikseges fold alatti epitmenyek ktvetelevel 
- m8targyat Cs mis CpitmCnyt tervezni es kivitelezni, epiteni, felujitani, helyreallitani 
atalakitani, korszedsiteni, b6viteni Cs lebontani, valamint mindezekre hatosagi engedelyt 
adni az altalinos CrvknyCi hat6shgi el6irbsoknak ( az OESZ, BVSZ, a szabvanyok stb. ) Cs e 
rendelet, valamint a rendezesi terv szabalyozisi tervenek egyiittes alkalmaziisaval szabad. 

(2) A szabalyozasi terven kotelez6nek kell tekinteni es meg kell tartani: 

- a kotelez6 szabalyoziki vonalakat 6s szabglyoziisi szelessegeket, 



(2) A 34-es ovezet telkein elstisorban a lakossig ellathsat biztosito ellato, szolgdtato 
Cpitmenyek, intezmenyek, lako- es szhllkepuletek helyezhet6k el. 
A 3 5-0s ovezet telkein jelent6s zoldfeluletet igenyl6 egkszsegiigyi, szocialis, milvel6desiY 
oktathsi-nevelksi, testnevelCsi, sportolki, 6s tudomiinyos intkzmknyek nem ipari jelle@ 
CpitmCnyei illetve lako- es szdlkepuletek helyezhet6k el. 

II. 0vezeti elairaisok 

(1) A jelil teriilet, a 11. Woczi  Ferenc ut - Szabadsag utca sarkand lev6 teriilet a BVSZ 
34-es ovezetkben meghatkozott rendeltetesil Cpuletek elhelyez6sere szolgil. A teriileten 
legfeljebb foldszint + 1 emelet + tet6terbekpites szintszimu epuletek letesithetGk, illetve 
alakithatok lu b6vitessel. A legnagyobb homlokzatmagassag 7,5 m. A maximalis 
bedpithet6skg 45 %. A teriiletresznek a 11. Rhkoczi Ferenc ut felC es6 reszCn az epuletek 
oldalhatiron dloan, vagy zirtsoni beCpitesse1, a teriilet egykb rkszein szabadona116anY vagy 
oldalhatiiron alloan helyezhet6k el. 

(2) B1 jelO teriilet, a BVSZ 34-es ovezet6ben meghatkozott rendeltetesil epiiletek 
elhelyezesere szolgd. A meglev?, dtaliinos iskola megtartando, illetve az ovezet el6irkainak 
megfeleleen atalakithato. Az iskola epiiletkre magastet6 epithet6 hasznosithato 
alapteriilettel, a telek bekpitettsege azonban nem novelhet6. Az altaliinos iskola telke 6s a B2 
jelil teriilet kozotti telekshv jelen rendelet 9. tj (8) bekezdCsCnek figyelembe v6telCvel 
epithet6 be. 

(3) B2 jelO teriilet, a B1 jelil teriilet 6s a 11. R&6czi Ferenc ut kozotti teriilet a BVSZ 71-es 
ovezetenek megfelel6 kozpark. 

(4) C jelil teriilet, a Merkur utca - Tejut utca - RakCta utca - Pluto utca - Orion utca - 
Szabadshg utca dtal hatiirolt teriileten uj Cpulet Cpitdse nem lehetskges, magastet6 CpithetG,, 
a 11.9 (2) 6s (3) bekezdks szerint. A VCnusz utchban lev6 lapostet6s uzlethhzakra az 
egylknCl mar engedklyezett modon epithet6 magateta. Az igy letrejott b6vitmCnyben 
azonban csak iroda, oltoz6, egykb kiszolgdo hnkci6 helyezhet?, el, az elad6tCr alapteriilete 
nem novelhet6. Az engedelyezksi eljhishoz benapozisi vizsgilat 6s a tGzolt6 hatosag 
felmentkse sziikskges. A magastet6 kialakithsiinal a mar engeddyezett epulethez kell 
alkalmazkodni. 

(5) D jelil teriilet, a Venusz utca - Orion utca kozotti teriileten lev6 Horizont iizlethhz 
lapostet6s epiileten magastet6s b6vitCs letesithet6. A b6vitb esetkn az iizlethhzhoz az OESZ 
szerint szukskges parkol6t ki kell Cpiteni. 
A teriilet 71-es ijvezetben lev6 reszeire a zoldteriileti arany 6s a beCpitCs telunteteben a tobbi 
kozparkra vonatkoz6 el6irkok ervknyesek (a 9. $ szerint ). 
A 34-es ovezetben lCv6 iskola epuletere magastet?, Cpithet6, a telek beepitese azonban nem 
novelhet6. 



(3) A kozmfil6tesitmCnyek v6d6thvolsigat az hgazati szabvhyoknak megfelel6en 
biztositani kell, ezt a fatelepit6snkl is figyelembe kell venni. A vkd6tavolsagon beliil 
mindennemfi tevkkenyskg csak az illetkkes iizemeltet6 hozzhjhrulba esetkn engedClyezhet6. 

(4) ~ ~ i t e s i  tevekenyseg megkezdese eldtt a telken fel kell thrni a kozmfivezetekek pontos 
elhelyezkedCs6t, hogy azok epsege az CpitCs soran biztosithato legyen. 

Zoldfeliiletek 

-- - 

(1) A meglCv6 novknyzet vedelmet a teriileten torten6 biumilyen beavatkok - uj kpitCs, 
attCpitCs - esetkn maximdisan biztositani kell. Ennek Crdekkben az engedklyezdsi tervhez 
favedelmi tervet kell ben6jtani. 

(2) A 15 cm torzsatmCr6nel nagyobb fak kivagba nem engedelyezhet6; el6keszites utani 
szaksze~ attelepitksiik a teriileten - lehet6seg szerint a telken - beliil lehetseges. 

(3) A lehathrolt teriilet zoldfeliileteinek laalakithsanal honos, nagy lombkoronat nevel6 
fafajthk el6nevelt ( min ketszer iskolhzott) faegyedeinek telepitbe javasolt. 

(4) Az RRT teriileten az epitesi engedelyezesi eljkknd egesz tombot erint6 beavatkozis 
eseten komplex zoldfeliiletrendezesi, telket erint6 beavatkozis esetCn komplex kertepiteszeti 
tervet kell ben6j tani. 

(5) A zoldfeliiletek 6s a 7 1-es ovezetbe sorolt zoldteriiletek alatt melygarhzs lCtesithet6 
intenziv zoldfelulet kialakithssal. 

A teriiletegysCgek eliiirisai 

(6) Az A jelQ teriileten a minimalis zoldteriileti arany telkenkent 35 %. 

(7) A B1 jelQ teriileten belul a meglev6 altalhnos iskola teriiletknek minimas zolteriileti 
arhya 35% kell legyen. Az iskola telke es a B2 jelQ teriilet kozotti teleksav funkciondisan 
egy egysCget k6pez a B2 jelQ teriileten kialakitando kozparkkal. Ezen a teriileten a jelen 
rendelet 9.9 (8) bekezdkse el6irkai az irhnyadoak. 

(8) B2 jelQ teriileten a II.R&oczi Ferenc ut mellett a 10.9 (8) bekezdeseben rbzletezettek 
szerint kialakitando ved6sav teriileten kiviili teriileteken a kozpark letesitesenel 50 m2- 
enkknt legalabb egy fat kell telepiteni. A kozpark teriiletenek beepitese a teljes teriilet 2 %-at 
nem haladhatja meg. Els6sorban a kerti hnkciok kiszolgdbara ( WC, jatektiirolo, 
kolcsonz6, kerekpartirolo, es6tet6), a teriilet fenntartkka szolgdo ( pl. szersz~mthrolo) 
epiilet vagy CpitmCny helyezhet6 el a teriileten. A homlokzatmagassag 3 m-nel, a 
gerincmagassag 6 m-ne1 nagyobb nem lehet. 

A kozparkban a novenyzettel fedett teriiletek aranya legalabb 75 % 

Kozpark letesitesere es atalakithsara csak teljes kertepiteszeti tervdokumentacio alapjan 
adhato epitesi engedely. 

A park minden 200 m2-e u t h  egy szemelygepkocsi elhelyezbere lehet6seget kell 
biztositani. 



Vizek v6delme 

(6) Vizvkdelrm k6rdCsekben a vonatkoz6 rendelkezksek szerint kell e l j h i  (1995.LVII. 
Torvkny a vizgazdhlkodhrol). 

Zajvidelem 

(7) Zajvaelmi kerdksekben a hatdyos rendelkezdsek szerint kell e l j h i  [I211 983(I. 12.) Mt 
es 4211994. Kt. rendelet, 4311994 Kt. rendelet]. A szabhlyozoztt teriileten a lualakitaott uj es 
ures telkek bdpitesekor vizsghlni kell a tervezett Cpuletek kornyezeti Cs zajterhelkset 6s az 
nem haladhatja meg ,, A zaj Cs rezgCsterhelesi hathrkrtekek meghllapithsk61 sz616" 411984. 
( 1.23.) Eu.M. rendelet vonatkozo el6ir&ait', ~~~~~~~az MSZ 18 15 1/1/1982. 6s a MSZ 
18 15 1/2/1983. szabvtinyok megengedett CrtCkeit. 

Egyib kornyezetvkdelmi vonatkoz6 el6irisok 

(8) A szabdyozbi terven B 1, B2 6s E jelc, valamint az I jelc teriilet templom telkCn kiviil 
es6 teriiletkn a II.R&oczi Ferenc uttal pirhuzamosan min. 20 m szCless6gben hkomszintes 
(gyep, cserje Cs fakoronaszint) vkd6 zoldshvot kell kialakitani. A vkddsav f h  novCnyeit - a 
sfirii allominy kialakih drdekeben - erdeszeti jelle@ telepitkssel kell megvalbsitani. 

(9) A jelen rendelet hathlya alh tartoz6 teriileten uzemanyagtCilt6 allomis I6tesitCse nem 
javasolt. 

Egyib rendelkezisek 

11.g 

(1) A szabhlyozott teriileten a kialakitott uj 6s a jelenleg ures telkek bekpitCsekor, 
pavilonok Cpitesekor, valamint a meglCv6 lapostet6s Cpuletek magastetds kialakithsakor a 
jbvahagyott rendezesi tervhez beepitesi tervet kell kksziteni, melyet minden esetben egyeztetni 
kell a keriileti R5epit6sszel. 

(2) A jelenlegi 13-as ovezet teriiletdn lev6 lak6Cpuletek magatetas kialakitibiival hasznos 
szintteriilet, illetve uj rendeletksi egyseg l&trehoz&a, valamint a 9.5 (5) bekezdCse szerinti 
teriiletek alatt mClygarh IktesitCse abban az esetben engedelyezhet6, ha az Cpitese sorh: 

a,) az Crvknyben lev6 rendeletekben foglat beepitesi paramktereknek megfelelnek, 
b,) a szakhatbsagi elbirisoknak eleget tesznek, 
c,) a tetbterben uj rendeltetksi egys6g lktrehozisa esetCn teljesitik a teriileten ( ovezeten 

belul) a parkoloszimra vonatkozi, el6irhokat. 

(3) A (2) bekezdCs szerinti CpitkezCs eseteben az engedklyezest kCt iitemben kell lefolytatni. 
Az els6 utemben a beruhbo rCszCr6l bekpitesi terv keszitendd az utcakkal hatkolt tombre. 
A tervet el6zetesen a keriileti Fdepitesszel Cs F6k.ertksszel vklemenyeztetni, az erintett 
lakosokkal egyeztetni kell. 
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BeCpitCsi terv: 

Az RRT olyan reszlete, amely valamely teriilet, telektomb vagy telekcsoport telkeinek, tovabba 
esetleg egyes telkeknek beepitesi modjat allapitja meg. A beepitesi tervet M=1: 500 vagy 1:200 
mkretarhyti helyszinrajzokkal, milszalu leirassal kell dokumentalni, az eredeti 6s a tervezett 
allapotra vonatkozoan, mely tartalmazza a tervezett letesitmenyek adatait, mereteit. 

Az egysegek elhelyezesen kiviil bemutatja a parkolas es ~ f e l t o l t e s  modjat, a kozmilellatas 
megoldasat, a zoldfeluletek kerteszeti lualakitasat, a burkolt feluleteket anyagok jelolesevel es a 
novenyzet abrkzolasaval. A dokumentaciohoz mellekelni kell sziikseg szerint a szakhatosag 
velemenyeket, elazetes kornyezeti hatastanulmanyt. 

Zaro rendelkezes 

13.5 

(1) E rendelet luhirdetese napjan lep hatalyba. Ezzel egyidejilleg a terv teriiletere 
vonatkozo korabbi rendelkezesek 6s eltiirasok ervenyiiket vesztik. 

(2) E rendelet elairasait a hatalybalepese napjaig els6 f o b  hatarozattal meg el nem biralt 
folyamatban lev6 ugyekben is alkalmazni kell. 

(3) A 11 .§ (2) es (3) bekezdeseinek rendelkezesei 1998. januin 1-en lepnek hatdyba. 

'I) ' L  .....' : ,:" 
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Zinadek: Kihirdetve: 1997. oktober 2 1. napja 


