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B~TDAPEST-CSEPEL XXI. KER ONKORMANYZAT 
3111997. ( XI.25. )Kt RENDELETE 

a Budapest, XXI. keriilet Hatir Gt-Kolozsviri utca-Szent Istvin Gt-Kbrus utca- 
Kecsege utca-Hollandi Gt iltal hatirolt teriilet RCszletes RendezCsi TervCre 

A Budapest-Csepel Onkormhyzat Kepviselotesttdete az 1990. evi LXV.tv., valamint az 
1964. kvi 111. tv. ( ~ t v .  ) 6., 2 5 . 5 4  alapjiin es az ~ t v .  54. §-a felhatalmazba alapjh a 
kovetkezo rendeletet alkotja. 

Az eloirisok teriileti hathlya 
1.0 

A rendelet teriileti hatdya a Budapest, XXI. keriilet Hathr ut-Kolozsviri utca-Szent 
Istviin ut-Korus utca-Kecsege utca-Hollandi ut altal hathrolt teriiletre terjed ki. 

Az iltalinos eloirisok alkalmazha 
2-0 

(1) Az 1 .§-ban meghatarozott teriileten (tovabbiakban: a terv teriilete) teriiletet felhasznhi, 
letesitmeny (epitmeny) elhelyezesere telket, epitesi teriiletet kialakitani, azon epiiletet 
(epitmenyt) elhelyezni, ut es egyeb kozmuhdozati letesitmenyt tervezni es kivitelezni 
epiteni, felujitani, helyredlitani, atalakitani, korszeriisiteni, biiviteni es lebontani, valamint 
mindezekre epitesiigyi hatosagi engedelyt adni csak az Orszagos ~ p i t e s i i ~ ~ i  
Szabdyzatnak (OESZ), a Budapesti Vkosrendezesi Szabalyzatnak (BVSZ), valamint a 
mellekelt szabdyohi  tervnek es jelen szabalyozbi eloirboknak megfeleloen szabad. 

(2) Jelen szabdyozbi eloirbok csak a mellekelt szabdyozbi terwel egyiitt ervenyesek. 

(3) A szabalyohi terven kotelezonek kell tekinteni 6s meg kell tartani: 
-a kotelezo szabdyozbi vonalat 
-az ovezeti jellemzoket, eloirasokat 
-a telek kialakitbhra vonatkozo eloirbokat 
-a telek rendelteteset 
-az epiiletek kialakitkka vonatkozo eloirbokat 
-a maximdis beepitesi arhyokat 
-a minimalis zoldfeliileti arhyt  
-a maximdis homlokzatmagassagot 
-az epiiletek tetokialakitkhra vonatkozo jellemzoket 

(4) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint az eloirasokban nem reszletezett elemek 
tajekoztato jellegiiek, ezert a terv modositka nelkul megvdtoztathatok, a Foepitesz 
velemenye alapj an. 

(5) A kotelezo ereju elemek modositba a terv modositbat vonja maga utan. A modositasra 
vonatkozoan a teriiletrendezesi tervek kesziteserol, egyezteteserol es karbantartashrol 
szolo 711 983. ( Ep.Ert.23 .) EVM. sz. utasitas ervenyes. 



Teriiletfelhasznhlhs 
30s 

A terv teriileten az alabbi BVSZ szerinti teriiletfelhasznalasi kategoriak taldhatok: 

a, 05-0s lakoteriilet 
b, 34-es intezmenyteriilet 
c, 72-es zoldteriilet 

Telekalakiths 
40s 

A telekalakithsnal az OESZ 31.5-iinak (1) bekezdese szerinti altaliinos eloirhsoktol 
torteno elteres nem engedelyezheto. 

A telekalakih soran az egyedi telkek ovezeti eloirhsok szerinti legkisebb teriiletenek a 
BVSZ 2. §-a alapjan torteno csokkentese nem engedelyezheto. 

Lakoteriileten az ovezeti eloirhsoknak megfeleloen az egyedi telkek osszevonhatok, 
tombtelek a teriileten kialakithato. A 2000 m2- t meghalado teriiletii telkek beepitesi terv 
alapjiin epithetok be. 

A terv teriileten lev0 05-6s ovezet a lakoteriilet legfeljebb negylakhos lakoepuletek 
elhelyezesere szolgalo resze. 

Az ovezet teljes kozmuvesitessel ellatott epitesi telkein foepuletkent: 
- a lakossag ellathsat szolgalo epitmeny, 
- szdlhsepiilet, 
- irodaepulet 

is elhelyezheto. 

Az ovezet legalabb reszleges kozmuvesitessel ellatott epitesi t&ein a lakossag ellathsat 
szolgalo epitmeny, szallhepulet es irodaepulet csak a lakoepulet reszekent helyezheto el 
oly modon, hogy az epulet brutto szintteriiletenek legalabb fele lako rendeltetesu legyen. 

A BVSZ 14.6 (8) bekezdeseben foglaltakhoz kepest, az ovezet iltalanos ervenyu 
eloirhsait leszukitve a terv teriileten: 

a, dlattartb celjh-a szolgilo epitmenyek, 
b, hsipari vagy hskereskedelmi uzlet 

nem helyezheto el. 
A b, pont a101 hvetelt kepez a jelen rendelet 1. sz. mellekleteben felsorolt helyrajziszimu 
ingatlanok teriilete, mely a szabdyozhi terven jelolt, a Szent Miklosi ut mellett a 05-0s 
ovezeten belul halakitott lako-intezmenyi teriilet teriilete. 
A terv teriileten lev0 05-0s epitesi ovezetben a telkek legnagyobb beepitettsege 25 % 
lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutato erteket a BVSZ 14. tj (7)bek. a, pontja szerint 
kell meghath-ozni. 



(6) A 207108 hrsz ingatlanon barminemu epitesi tevekenyseg k.Arolag a kozteriiletre 
benyhlo epiiletreszek visszabontisanak es utcaban kialakult elokert biztositishak 
kotelezettsegevel engedelyezheto. 

(7) A varoskep vedelme erdekeben tetotkbeepites legfeljebb egy szintben letesitheto. 

(8) A (3) bekezdesben foglalt eloirkokat az epiiletek rendeltetesenek megvaltoztatka soran 
is alkalmazni kell. 

(1) A 34-es ovezet teljes kozmiivesitessel ellatott telkein foepiiletkent: 
- lako-, es szdlkepiiletek, 
-egeszsegiigyi, szocialis, miivelodesi es nevelesi-oktatisi, testnevelesi es sportolasi, 

tudomanyos es nem iizemi jellegii kutathsi intezmenyek epitmenyei, 
-kozhasznidath kerttel is rendelkezo intezmenyek epitmenyei 

helyezhetok el. 

(2) Az ovezet dtalanos ervenyii eloirasait leszukitve a terv teriileten: 
- ellato, szolgaltato epitmenyek 
- iizemanyagtolto idlomk, kocsimoso es szemdygepjarmu karbantartb, javito-, 
lakatosmiihely, 

nem helyezheto el. 

(3) A 34-es epitesi ovezetben lev0 telkek beepitesi mutatoi a kovetkezok: 

"A" jelu CpitCsi telek (50.szaimu tomb): 

Beepitesi terv keszitese kotelezo! 
Tervezett telek teriilete: 
Telek legnagyobb beepitettsege: 
Epiilet brutto szintteriilete: 
Maximidis homlokzatmagassag: 
Minimidis zoldfeluleti arhy: 
Elokert, oldalkert: 

max. 8000 m2 
max. 25 % 

max. 0,5+0,2 ep.m2/telek m2 
max. 7,5 m 
min. 60 % 

OESZ szerint, azon thli megkotesekre vonatkozoan 
a szabalyozhsi terv rendellcezrk 

"B" jelu CpitCsi telek (50.szaimu tomb): 

Beepitesi terv keszitese kotelezo! 
Meglevo telek teriilete: 3719 m2 
Telek legnagyobb beepitettsege: max. 15 % 
Epiilet brutto szintteriilete: max 0,3+0,1 ep.m2/telek m2 
Maximalis homlokzatrnagassag: max. 7,5 m 
Mnimalis zoldfeluleti arany: min. 70 % 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon thli megkotesekre vonatkozoan 

a szabidyozasi terv rendelkezik 



"C" jelu CpitCsi telek (5O.szaimu tomb): 

Telek teriilete, telekalakitas utan: 686 m2 
Telek legnagyobb beepitettsege: max. 25 % 
Epiilet brutto szintteriilet: max 0,5+0,2 ep.m2/telek m2 
Maximalis homlokzatmagassag: max. 7,5 m 
Minimas zoldfeluleti arany: a beepitetlen telekteriilet min. 213 resze . 

Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon hili megkdtesekre vonatkozoan 
a szabilyozisi terv rendelkezik 

(4) Az ovezetben a telkek zoldfeluletenek teriiletebe a gyephezagos burkolat 20 %-a 
szhithato be. 

(5) A teriileten mellekepiiletek es az CIESZ 19.G (3) bek. a, c, d, f, pontja kivetelevel 
mellekepitmenyek nem helyezhetok el. 

Zoldteriilet 
7 4  

(1) 72-es ovezetben lev0 telkek, illetve teriiletek beepitesi mutatoi a kovetkezok: 

"D" jelu telek (5O.szamu tomb): 

Meglevo telek teriilete: 
Meglevo beepitettseg: 
Meglevo homlokzatmagassag: 

"E" jelu teriilet (5O.sztimu tomb): 

Megrnarado teriilet: 
Telek legnagyobb beepitettsege: 
Maximilis homlokzatmagassag: 
Maximalis gerincmagassag: 
Mmmilis zoldfeluleti arhy:  

min. 52194 m2 
max. 1 % , de legfeljebb 100 m2 

max. 3,O m 
max. 6,O m 
min. 95 % 

(2) A 72-es ovezetben a kozhasznidat el01 e1zh-t teriilet - indokolt esetben - legfeljebb a 
telekteriilet 5 %-a lehet, de nem haladhatja meg a 2500 m2-t. 

(3) Az ovezetben a telkek zoldfeluletenek teriiletebe a gyephezagos burkolat nem szamithato 
be. 

(4) Az ovezetben - az OESZ 12.G-ban emlitetteken tiilmenoen - kizarolag az alabbi 
letesitmenyek helyezhetok el: 
- erdo kezelesehez, fenntartisahoz sziikseges epitmenyek, 
- a testedzest es turizmust szolgalo epitmeny, kiveve az 50-es tombot (Tamariska-domb) 

(turista-, es menedekhb, bufe, erdei tornapilya). 



A "D" jelu teken meglevo ghcseretelep epulete megtarthato, tovabb nern bovitheto, 
hnkciovdthsa nern engedelyezheto. A meglevo epulet bonthsa eseten az (1) bekezdes 
"E" jelu teriiletre vonatkozo eloirasai alkalmazandok. 

Homlokzatmagassaig 
S*§ 

A 05-0s epitesi ovezetben a homlokzatmagassag a BVSZ 14.8 (7) bek a, pontjaban 
foglaltak szerint engedelyezheto. 

~j epulet tetozetenek hajlhszoge nern lehet nagyobb 45 foknal. 

A 34-es epitesi ovezetben a megengedett legnagyobb homlokzatmagassag 7,5 m. 

A 72-es ovezetben nern lehet nagyobb: 
- a homlokzatmagassag 3 m-nel 
- a gerincmagassag 6 m-nel. 

A terrneszetes terepfelszin homlokzatsikban torteno, 1,5 metert meghalado feltolteset a 
homlokzatmagassagba be kell szhitani. 

Mellkkkpiiletek 
9-0 

Mellekepiilet fiepulet nelkul nern letesitheto. 

Lakoteriileten a BVSZ 14.8. (8) bekezdes c,.d., pontban jelolt hnkcioju mellekepuletek 
nern letesithetok, haszndati mod valtoz~sal sem engedelyezhetok. 

A mellekepuletben lakh nern letesitheto. 

Lakoovezetben a mellekepulet brutto alapteriilete a telek teriiletenek legfeljebb 
5 %-a lehet, de nern haladhatja meg az 50 m2-t. 

A mellekepuletek megengedett legnagyobb 
- homlokzatmagassaga legfeljebb 3 meter, 
- gerincmagassaga legfeljebb 4,5 meter lehet. 

Mellekepulet 1 haszndati szinttel letesitheto, alapincezese engedelyezheto. 

GepjhnutLolo az elokert kozteriilet feloli 5,00 m-es savjaban csak a keritessel 
egybeepitetten letesitheto, abban az esetben, ha az sem a fiepiiletben, sem az OESZ 
68.8. (2) bekezdes szerint meghathrozottan - az eredeti terepviszonyok miatti 
megkozelithetoseg hianyaban nern helyezheto el. 

Az elokertben elhelyezett gepjhnutiirolo hnkciovdtha nern engedelyezheto. 

Elokertben a (7) bekezdesben foglaltak kivetelevel mellekepulet, pawlon, hsiths celjara 
asztal, illetve egyeb rogzitett vagy mobil szerkezet nern letesitheto. 



(10) Az epitesi telek utcai hathonalhn letesitendo gepkocsibehajtok ossz.hossza az ingatlan 
szelessegenek 1/3-at nern haladhatja meg. Saroktelek eseteben egyoldah megkozelites 
engedelyezheto, a gepkocsibehajtok ossz.hossza ennek megfeleloen szarnitando. 

KeritCs, terepszint alatti CpitmCny 
10.5 

(1) Az ingatlan utcai telekhatirain kerit6 csak ligy letesitheto, ha az attort, es magassaga 
nern haladja meg a 2,O metert. 

(2) Az attort kerites ugy alakitando lu, hogy legalabb 2/3 resgn meroleges irhnyban 
atlathato legyen, es az at nern lathato szakasz szelessege a 2,5 metert nern haladhatja 
meg. 

(3) A terepszint alatti epitmenyt csak ott lehet elhelyezni, ah01 az epitesi telek termeszetes 
terepszintje ezt ugy teszi lehetove, hogy a terepszint alatti epitmeny a felette lev0 
foldtakarbsal egyiitt nern d l  lu 1 meternel magasabban a kornyezetebol. 

(4) A terepszint alatti epitmeny csak egy szintben, legfeljebb 3 meter belmagassaggal 
letesitheto. 

(5) A terepszint alatti epitmeny az oldal es hatso telekhathrt legfeljebb 3,O meterre kozelitheti 
meg, luveve, ha 
-a terepszint feletti epitmeny a telekhathrig Q. 

HirdetoberendezCsek, pavilonok elhelyezCse 
11.5 

(1) Az 5 m2-nel nagyobb hirdetoberendezes, ceg-, illetve cimtabla, kirakatszekreny (a 
tovabbiakban: hirdetoberendezh) epulet homlokzathn, epulet tetozeten, epitesi telken 
belul kertben, tovabba keritesen nern helyezheto el. 

(2) 72-es ovezetben hirdetoberendezes nem helyezheto el. 

(3) A tervezesi teriilei kozteriiletein panelos, osszevont cegthbla elhelyezheto, orib plakat 
nem letesitheto. 

(4) Eliuusito pavilonok kozteriileten nern helyezhetok el. 
(5) 

Zoldfeliiletek, kornyezetvCdelem 
12.5 

(1) A telepulesi kornyezet vedelme erdekeben jo minosegii noveny~omhnybol lualakitott 
megfelelo kondicionalo hathu zoldfeluleteket, utcafbithsokat kell fenntartani. 

(2 )  A BVSZ 32.5 (4) bekezdese ertelmeben faluvagbhoz kozteriileten es maghnteriileten 
egyarht onkormanyzati faluvagbi engedely sziikseges, potlb sorhn pedig annyi 
elonevelt fat kell ultetni, hogy azok torzsirtmerojenek osszege 50%-kal meghaladja, a 
luvagott fhk torzsatmerojenek osszeget. 



A 05-0s ovezetbe sorolt egyedi telkek teljes teriiletenek min. 60 %-at novenyzettel 
fedetten kell halakitani es fenntartani. 
A 05-os, 34-es ovezetek telkeinek beepitbevel egyidejuleg gondoskodni kell a 
zoldfelulet kialakitbarol es fenntartharol oly modon, hogy a zoldfelulet minden 100 m2- 
re u t h  legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat nevelo fa legyen a telken. 
A 72-es ovezet teriileteinek beepitesevel egyidejuleg gondoskodni kell a zoldfelulet 
kialakithshrol es fenntartbhrol oly modon, hogy a zoldfelulet minden 50 m2-re u t h  
legalabb egy, kornyezettiirii, nagy lombkoronat novelo fa legyen a telken. 

(3) A Tamariska-domb helyi jelentosegii termeszetvedelmi teriilet rekonstrukciojat a 
kesziiloben lev0 termeszetvedeh rekonstrukcios terv alapjh be kell fejezni, majd 
ezuth kezeleserol a termdszetvedelmi fenntarthi es fejlesztesi terv alapjh kell 
gondoskodni. 

(4) A Tamariska-dombon es kornyeken taldhato, hangulatos thjkepi elemkent megjeleno 
Fekete fenyo dlomanyok megorzdsere kulonos gondot kell forditani. 

(5) A tervezesi teriileten olyan letesitmeny epitese ds mukodtetese, mely a kornyezeteben 
k o s  mertekii zaj-, es rezgesterheldst okoz, nem engedelyezheto. 

(6) Zaj- es rezgesterhelesi hathrertekek vonatkozbaban a 411984 (1.23 .) EuM.sz. rendelete, 
valamint a Csepeli Onkormhyzat 4211994 (X. 18.) Kt rendelete es a 4311994 (X. 18.) Kt 
rendelete az irhnyadok. 

(7) A tervezesi teriilet levegotisztasag-vedelmi szempontbol a vkdett I. kategoriaba tartozik. 
A kategorihak megfelelo levegotisztasag-vedelmi hathrertekek t6llepeset okozo 
letesitmeny a teriileten nem epithet0 es nem mukodtetheto. 

(8) A tervezesi teriileten kommunalis hulladek es veszelyes hulladek dlegalrs lerakba tilos. A 
keletkezo kommunalis hulladekot rendszeresen el kell szhlhtani. Veszelyes hulladek 
gyiijtohelyet csak a hatdyos jogszabdyok figyelembe vetelevel szabad halakitani. 

(9) Az uj letesitmenyek haszndatbavetelekor a szemetszdlithsi szerzodes megkoteset 
igazoh kell. 

(10) A csatornhzatlan teriileteken csak muszalulag ellenorzott, zk t  szennyvizgyiijto 
medencekben lehet szennyvizet gyiijteni. A teriileten szennyviz nem szlkkaszthato, 
krzhrolag tiszta csapadekviz. A meglevo szennyviz szrkkaszt&st folyamatosan fel kell 
szimoh. 

(1 1) A fentiekben nem emlitett, a kornyezet vedelmet erinto kerdesekben a mindenkori 
hathlyos vonatkozo rendeletek szerint kell e l jh i .  

(1) A tervezesi teriileten megvalositando fbnkcionak megfelelo, de minimum az OESZ 78.5- 
a szerinti gepjarmuvek elhelyezeserol telken belul kell gondoskodni. 

(2) A tervezesi teriileten kozlekedesi c8ra teriiletet felhaszndni, letesitmenyt elhelyezni, csak 
az OESZ-nek es a jelen szabdyozhi eloirboknak 6s terveknek megfeleloen szabad. 



A kozutak szhara a szabalyozhi tervben meghathrozott epitesi teriiletek biztositottak. 

A szabalyozasi szelessegen belul csak a konit letesitmenyei, utcabutorok, a kozmuvek 
letesitmenyei es berendezesei, illetve utcafasiths helyezheto el. 

A kozmuepitmenyek elhelyezesere vonatkozo OESZ eloirhsokat, valamint a megfelelo 
agazati eloirhsokat figyelembe kell venni. A miu csatornizott teriileten a hdozatra 
torteno rakotes biztositha erdekeben az erintett ingatlan tulajdonosokat a 3811995. 
(IV.5.) Korm.rend. alapjh hatosagi uton kell kotelezni a rakotesre. 

A csatornizatlan teriileteken csak muszalulag ellenorzijtt, zht  szennyvizgyiijto medencek 
engedelyezhetok. 

A terevzesi teriileten ujonnan kialakitando elektormos, tav-hirkozlo hdozatot csak 
foldkabelbe fektetve szabad epiteni. 

Az utepitessel egyidejuleg a hihyzo kozmuvek luepiteserol es a meglevo kozmuvek 
rekonstrukciojhrol gondoskodni kell. 

Vegyes rendelkezksek 
15. g 

Az epitesi engedely irhti kerelemhez statkai szakvelemenyt kell csatolni terepatalakith 
eseten, valamint a Hollandi ut menten fekvo, es a TI64 jelu epitesi korlatozh ala eso 
telkek teriileten torteno beepites eseten. 

Az epitesi engedely irhti kerelemhez az alabbi esetekben tij-, es kertepitesz m h o k  dtid 
keszitett kerteszeti laviteli tervdokumen~ciot kell csatoh, amelynek minden esetben 
tartalmaznia kell az eredeti novenydlomhy felmereset is: 
- a TI64 jelu epitesi korlatozh ala eso teriileten, 
- a Hollandi ut menten fekvo telkek eseteben, 
- a 72-es, valamint a 34-es ovezetben, 
- lakoteriileten, a lakofunkciotol valo elteres eseten, 
- terepatalakith eseteben. 

Az ideiglenes epitmenyek elhelyezese es megvalositha so rh  a vegleges epitmenyekre 
vonatkozo epitesugyl eloirhokat kell megtartani. 

Az elokert minimalis merete 5,O m, ezen tidi megkotesekre vonatkozoan a szabdyozasi 
terv rendelkezlk. 

A tervezesi teriileten kozteriiletet felhaszndni luzarolag Bp-Csepel Onkormhyzata 
1011996. (III.26.)Kt rendelete es jelen szabalyo&i eloirhok figyelembe vetelevel lehet. 



A tervezesi teriileten kiemelkedo jelentosegii korabronzkori lelohely huzodik, ezert a 
Hollandi ut 9., 17., 21., 25., 33/b., 39., 67. sz., Damjanich u. 83. sz., Hajos u. 2., 37 sz.. 
telkek, valamint a Szilas u. teriileten a foldmunkhk megkezdese elott elozetes regeszeti 
feltkist kell vegeztetni a Budapesti Torteneti Muzeum szakembereivel. 

A Tamariska dombon, valamint a Damjanich u. 9., 75., 96. sz., Erkely u.9., 39. sz., 
Hat& u. 137. sz., Hollandi ut 25., 47., 67., 91 ., 105. sz., Juharos u. 30. sz., Korus u. 12. 
sz., Lankis u. 9., 19. sz. es a L k i r  u. 2-4.sz. .alatti ingatlanokon tervezett binninemu 
epitesi tevekenyseg engedelyedsi eljirbaba a BM. Polgiri Vedelem Bp. XXI. ker. 
Parancsnoksagat szakhatosagkent be kell vonni. 

BeCpitCsi tew: Az RRT olyan reszlete, amely valamely teriilet, telektomb vagy 
telekcsoport telkeinek, tovabba - esetleg - egyes telkeknek a beepitesi modjat az altaliinos 
szabalyok kereteit lesziikitve allapitja meg. 
A beepitesi tervet M= 1 : 500 vagy M= 1 : 200 mere tar an^ helyszinrajzokkal, miiszaki 
leirbsal kell dokumenthlni, az eredeti es a tervezett dlapotra vonatkozoan, mely 
tartalmazza a tervezett letesitrnenyek adatait, mereteit, az egysegek elhelyezesen kiviil a 
parkolb, az arufeltoltes, a zoldteriiletek kerteszeti lualakithsira, a kozmiiellaths 
megoldbira vonatkozoan, az anyagok jelolQeve1, a novenyzet abrkolbaval. 
A dokumentaciohoz mellekeh kell sziikseg szerint a szakhatosagi velemenyeket, 
elozetes kornyezeti hathstanu1miinyt.A beepithi tervet minden esetben egyeztetni kell a 
keriileti Eepitesszel, alunek egyetertesi joga van. 



(1) E rendelet lhirdetese napjh lep hatalyba. Rendelkezeseit a folyamatban lev0 elso fokon 
meg el nem biralt iigyekben is alkalmazni kell. 

(2) Ezzel egyidejuleg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es eloirbok 
ervenyiiket vesztik. 
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Zhradek: Khirdetve: 1997. november 25. napjhn 



1. sz mellkkfet a Budapest-Csepel Onkordnyzat 31/199% (W.25)Kt rendeletihez 

- Hatair rit: 207139,207138 hrsz 

- Szent Istvain rit: 207137,207136,207135,207134,207133,207132,207131,207130, 
207129,207128,207127,207126,207125,207124,207123,207122,207120,207119, 
207 1 16,207 1 13,2071 12,207109,207108,207106/2,207106/1,207104,207103,207 102, 
207 10 1,207 100,207099,206702,20670 1 hrsz. 

- Orgonais-Bt 206704, 206698 hrsz. 

- Szent Istvain rit: 206699,206690,206689,206687,206684,206682,20668 1,206680, 
206679,206678,206676,206675,206672,20667 1,206669, hrsz. 

- Kies u: 206670 hrsz 

- Szent Istvain rit: 206682,206681 hrsz. 

- Tolgyes rit: 206583 hrsz. 

- Erkkly u.: 206580,206562 hrsz. 

- Szent Istvan ut: 206561,206560,206559,206558,206557,206556,206555,206554, 
20655 1,206550,206549,206546,206545 hrsz . 

- Jhminos u.: 206547 hrsz. 



(1) E rendelet kihrrdetese napjh lep hatdyba. Rendelkezeseit a folyarnatban lev0 elso fokon 
meg el nem biralt iigyekben is alkalmazni kell. 

(2) Ezzel egyldejuleg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es eloirasok 
ervenyiiket vesztik. 

Zhradek: IGhirdetve: 1997, november 25. napjh 


