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Budapest, XXI. kerulet Csepel 0nkorm8nyzata 
35/1997.( XI.25. ) Kt rendelete 

a Budapest XXI. kerulet 
volt Csepel Muvek Cs kornyCke 

rCszletes rendezCsi tervCnek elozetes, Itmeneti szabllyoz8s8ro1 

Budapest-Csepel ~nkormhyzata Kepviselo testlilete az 1990. evi LXV. tv. 
szerint, valamint az 1964. evi III. tv. ( ~ t v . )  6., 25. $4 alapjh es az ~ t v .  54. §-a 
felhatalmazhsa alapjh a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Az eloirasok hatalya 
l* § 

(1) Az elozetes atmeneti szabdyoz~si eldirasok es az elozetes htmeneti 
szabdyozasi terv teriileti hatdya Budapest, XXI. keriilet Csepel teriiletenek 
Budafolu ut - II.R&oczi Ferenc ut - R6zsa u. es Duna dtal hathrolt teriiletere 
terjed ki. 

(2) Az elozetes atmeneti szabhlyozasi eldirasok es az elozetes atmeneti 
szabhlyozasi terv a reszletes rendezesi terv tervi szakaszaban elkesziilo 
szabdyozasi terv jovhhagyashig ervenyes. A vegleges szabalyozasi terv 
Onkorrnhnyzati jovhhagyasakor az eldzetes htmeneti szabhlyozas ervenyet veszti. 

(3) Az elazetes atmeneti szabhlyozas csak tbmbmdlysegii, luveve a Loacker, a 
Csepel Eromii Rt es Metalkontakt teriiletet, ah01 telekhathrokat is tartalmaz. A 
tbmbmelysegii szabdyozas a 3.5 -ban foglaltak szeiint jogosit fel telekalakitasra. 
~pitesi  engedely az elozetes atmeneti szabalyozas alapjh nem adhato, kivetel az 
utcai kerites epitese, a helyi vedettsegre javasolt epiiletek felujithsa. 

Teriiletfelhasznalas 
2- § 

(1) Az 1. 5 -ban meghathrozott teriileten teridetet felhasznalni ill. telket alakitani 
csak az elozetes atmeneti szabdyozasi tervnek, az elozetes atmeneti szabdyozasi 
eloirasoknak, a teriileten ervenyben lev0 ijvezeti besorolasnak es hatwos 
rendelkezCseknek, valamint az ezekben nem szabdyozott kdrdesekben az 
Budapesti Vhrosrendezesi Szabdyzatnak, az Orszagos ~pitesi ig~i Szabhlyzatnak 
es a vonatkoz6 szakhatosagi eloirhsokban foglaltaknak megfeleloen szabad. 



A telekalakitasra vonatkozb eloirasok 
3.5 

(1) Az elozetes atmeneti szabalyozas alapjhn a Metallkontakt es a volt Csepel 
Muvek teriiletkn a Csepel Eromii Rt. es a Loacker egyedi telkeket alakithat a 
tervnek megfeleli)en, ha a kozteriileti kapcsolat biztosltott. A Csepel Eramu Rt. 
dunaparti, csak kozforgalom sziimhra megnyitott maghnutrol megkiizelitheto 
telkei akkor alakithatok ki, ha a tealeti foepitesz az erre vonatkozo OESZ 
felrnentest megadta. ( 121 bekezdes szerint ) 

(2) A volt Csepel Muvek teriileten belul az elozetes atmeneti szabalyozas szerinti 
kozforgalom sziimhra megnyitott maghnutakkal hathrolt tombok telekke 
alakitasat akkor lehet kezdemenyezni, ha a teriileti foepitesz az OESZ aloli 
felrnentest megadja m a  vonatkoz6an, hogy ontill6 hrsz telkek a kirzforgalomra 
megnyitott maghutakrol f e l t h a  is kialakithatok. Az OESZ al61i felmei~test a 
Terllleti FWpiteszi hodto1 a Keriileti Onkormhnyzatnak kell megkernie. 

(3) Az utak tiltal koriilhatholt tombokon belul - az I11 pontban emlitettek 
luvetelevel - tovabbi telekalakiths a reszletes rendezesi terv tervi szakaszaban 
elkesziili) szabalyozasi terv joviihagyaskig nem engedelyezheto. 

(4) KeritCs vkgleges szabdyozhs elfogad8sAig csak khteritesi igeny nkllcul 
kpitheto. Az atmeneti eldzetes szabalyozasban jelolt konit, illetve kozforgalom 
sziimhra megnyltott maghnut telkkn belul kerites nem epitheti). 

(5) Az utcai kerites eplteskre az OESZ eloirAsai vonatkoznak. 

(6) A Duna es kozvetlen csatlakozo teriiletek elvtilaszto hatiirh kerites nem 
letesitheto. 



Az CpitCszeti vCdettsCgekre vonatkozo elilirhsok 
4. § 

(1) A teriileten a Foviuosi Onkormiinyzat rendeleteivel vedett epuletek eseteben a 
helyi vedettsCgekt-61 sz616 5411 993. (1 994.11.1 .) sz. dnkormhnyzati rendelet 
szerint kell eljhrni. 

(2) A teriileten helyi vedettsegre vonatkozoan a Keriileti Onkormiinyzat alkot 
rendeletet. A helyi vedettsegrol szo16 helyi rendelet modositasiiig a vedelernre 
javasolt epuleteket lebontani nem szabad. A helyi vedettsegre javasolt epuletek 
felujithsi igenye eseten ben#jtando epitesi engedelyhez mellekeh kell a jelen 
allapotot dokumenthlo fenykepeket, felmeresi rajzokat es a szomszedos epuletek 
homlokzatait abrhzol6 fotokat is. 
Az engedklyezes elott a keriileti foepiteszi velemenyet meg kell kemi, akmek 
egyetertesi joga van. 

A kozlekedCsi teruletekre Cs 1CtesitmCnyekre vonatkoz6 eloirasok 
5.  § 

(1) Az el6zetes atmeneti szabalyozas hathlya ala eso teriileten es ervenyessegi 
ideje alatt az alabbi kozlekedesi teriiletek alakithatok lu: 
- kozteriileti utak 
- kijzforgalom szhmiua megnyitott maghutak 

(2) Az utak szabalyozasi szelessegeit csak az alabbi eloirasoknak megfeleloen 
lehet engedelyezni ill. kell kialakitani: 

a/ a volt Csepel Miivek teruleten kivul 

- Csepeli gerincut 
Budafoki ut - I. sz. kapu kbzOtti szakasz 

-a Csepel Muvek telekhatiu-at61 keleti irhyban 30 m 
-a Gerincut es a Csogyiu utca jelenlegi kozteriilete kozotti 

sav szervhit reszere fenntartando 
I. sz. kapu - Karacsony Shdor utca kozotti szakasz 

-Az uttengely az eszakra lev6 Gyepsor utcai szakaszt es a 
delre lev0 Magyar utcai szakaszt R = 800 m sugani iwel 
koti ossze, a szabalyozasi szklesseg a tengelytol nyugatra 
13 m, keletre 17 m. 

-a Csepel Muvek es a Gerincut teriilete kozotti shvba 
fasitott park010 epitendo 

-a Gerincuttol keletre tervezett beepites a foutrol 
kdzvetlenul nem szolgalhato lu. 



Magyar utca menti szakasz 
-a szabdyozasi szelesseg 40 m a Magyar utca jelenlegi 
keleti oldali beepitesi vonalhtbl 

-a Magyar utca jelenlegr teriilete szervinitkent megtartando 
Tanmiihely utcai szakasz 

-a szabdyozasi szelesseg 30 m, az eszalu szakaszon a 
Tanmuhely utca jelenleg keleti hatArht61, a deli szakaszon 
a nyugati telekhathttol szhmitva. 

Tanmiihely utca 6s 11. Rkoczi Ferenc ut kozbtti szakasz 
-a Mag utca vonalhn 22,O m szabdyozasi szelesseg 
biztositando 

-a csomoponti teriileteknel a Gerincut tengelyeben R = 60 m 
sugani vonalvezetes biztositando 

11. Rkoczi Ferenc uti szakasz 
-a szabilyozhsi szelesseg 40 my a keleti telekhathtt61 merve 

11. Rakbczi Ferenc ut 
Ady Endre ut - Szt. Istvtin ut kozotti szakasz 

-a jelenlegi 25 m szeles szabdyozasi szelesseg megmarad 
Szt. Istvh ut - Mag utca kdzotti szakasz 

-a csom6ponti szakaszokat luveve 30 m szabilyozasi 
szelesseg biztositand6 

Betii utca 
A Gerincut es a Szt. Istvtin ut kapcsolatat biztosit6 ut szabilyozasi 
szelessege 18 ill. 20 m. 

Csepel Muvek Cs 11. Rhkoczi Ferenc ut kozotti teriilet mellkkut 
hhlbzata 

-a teriileten a Koltoi A. u., Tanacshhz u, Karacsony Shdor u., 
Petofi ter, Petofi u. Telep u., Poszt6gyAr u. K6rhh.z koz, Kert u. 
szabhlyozasi szelessege nem viltozik. 

-a B a j k  Ferenc u., Deli u. 6s Poszt6gyAr u. kdzdtti szakasza uj 
nyomvonalra keriil 16 m szabilyozasi szelesseggel. 

Vas Gereben utca - Rkv u. - Rbzsa u. - 11. Rakbczi F. ut kozotti 
teriilet 

-a szabalyozhsok ku l~n  RRT-ben megtortentek. 

b/ a volt Csepel Muvek teriiletkn beliil 

A teriileten beliili kozteriileti utak szabilyozasa: 



-Mag utca, Csepeli gerincut es a Varrogepgyh utca vonalaban tervezett 
gyiijtout kozotti szakaszon a szabdyozasi szelesseg 22,O m 

-Varrogepgyh utca - Mag utcatol a Salak utcliig tervezett Wjtout 
szabhlyozasi szelessege 22 m. 

-F6 utca - Kozponti ut es Konnyiifemontode utca kozotti szakaszhn a 
szabhlyozasi szelesseg 20 my a Perem ut - Csohegeszto ut kozotti 
szakaszon pedg a meglevo epuletek tavolsaga. 

-Kozponti ut: a Celgep utca es Rozsa utca koziitti uj nyomvonalszakasz 
szabhlyozasi szClessege 25 my a Varrog$gy& utca es Deli utca kozott 20 
m. A Deli utca es Duna utca koz6tt a minimalis szabhlyozasi szelesseg 14 
my a Duna utca es Fa utca koziitt 18 my amelyen belul a keleti oldalon az 
iparvaghny a kozixttol kiemelt szegellyel elvhlasztando. 

-Fa utca: Kozponti ut - Csepeli gerincut kozotti szakaszon a szabdyozasi 
szelesseg 18 m 

-Duns u. a Kozponti ut 6s az Eramu Rt. kozotti szakaszon 22,O m. 

-A kozutak es az iparvaghnyok keresztezeset fei1ysoromp6val kell 
biztositani. 

- Az utak szabalyozhsi szelessegen belul snikseges bontasokat az elozetes 
atmeneti szabhlyozasi terv jeloli. A tomb-melysegii elozetes atmeneti 
szabhlyozas ezen tiili, a tombok belsejebe eso bontasokat nem jelol, ez a 
vegleges szabalyozas kompetenciaja. 

A volt Csepel Muvek teriileten beluli, a kozforgalom szhmhra megnyitand6 
maginutak szabilyozisa 

Fo u. 
- a Kozponti ut es a Kannyiifemontode utca 

kozotti szakaszon 20 m 

- A Csohegeszto es perem ut 
kozotti szakaszon 

Perem ut 
-a Budafoki uttal phhuzamos szakaszon 14 m 
-az eszak-deli irhnfl szakaszon 16 m 



Kozponti ut (Fo ut - Perem ut kozotti szakasz) 
-szabtilyozisi szelesseg 
-2 iparvaghy fenntmsa a szabhlyozason 
beliil szukseges 

Mozdony utca 
-szabtilyozasi szelesseg 

Csogyhr utca 
-szabtilyoz8si szelesskg 

Szeriirakthr utca 
-szabiilyozasi szelesseg 

Konnyiifemontode utca 
-szabtilyozasi szelesseg 

A Perem li'thoz cstitlakozva es az Aluminiurnhenger utca 
eszaki szakaszhak igenybevetelevel hwokszeriien 
lualakitando ut szabtilyozasi szelessege 16 m 

Onttide utca 
-Kozponti ut - Asztalos utca ktlzdtti szakasz 16 m 
-Asztalos utca - Bognhr utca kozotti szakasz 12 m 

Asztalos utca 
-Szabhlyozasi szelesseg 

Bognhr utca 
-Duna utca - Ontode utca koztitti szakasz 18 m 
-Deli utca - Duna utca kozotti szakasz 12 m 

Duna utca 
-Baj& F. utca - Bognhr utca kozotti szakasz 20 m 
-Bognhr utca - Kozponti ut kozotti szakasz 14 m 

Deli utca 
-Bognhr utca - Kozponti ut kozotti szakasz 22 m 
-Kozponti ut - Vegyigepgyhr utca kozotti szakasz 8 m 
-Vegyigepgyhr utca - Gtiz u. kozotti szakasz 16 m 



Csoszerelo u. 
-Duna u. es Egyedi Gepgyhr kdzijtti szakasz 10 m 

Egyedigepgyhr u. 
-Csoszerelo u. es Eromu u. kozotti szakasz 15 m 
(luveve a meglevo epuletek kozotti szakaszt, 
ah01 a jelenlegi homlokfalak thvolsaga szerinti) 

Gepgyhr utca 
-Szabalyozasi szelesseg 

Motorkerekphr utca 
-Kozponti uthoz csatlakozo szakasz 20 m 
-Tekercselo u. -hoz csatlakozo szakasz 14 m 

Tekercselo utca 
-Motorkerekphr utca - Celgep u. kdzotti szakasz 16 m 

Varr6gepgyhr utca 
-Kelet-nyugati irb* szakasz szabdyozh 20 m 
-8szak-deli irh* szakasz Kertesz utcaig 28 m 
-KertCsz utca - Celgep utca koz(itti szakasz 22 m 
-Mag utca 6s Celgep utca k(lzdtti szakaszon 22 m 

Cklgep utca szabhlyozasa 
- a Varrogepgyhr u. es Kozponti ut kozotti 

szakaszon 22 m 
- a Kdzponti ut es bedelmi fal kozott 16-20 m 

~ ~ i t o u z e m  utca 
-Varrogepgyhr utchhoz csatlakozo szakasz 12 m 
-Celgep utciihoz csatlakozo szakasz 14 m 

Kertesz utca 
-Csepeli gerincut - Varrogepgyh utca kozott 12 m 

Trmszformatorgyhr utca 
-Szabalyozasi szelesseg 



Dunaparti kikotes a GAz u.-to1 Ny-ra 16 m 

(3) A kozforgalom szhtira megnyitott magitnutak lualakitasaval kapcsolatos 
szabdyok: 

a/ A kozforgalom sziimtira megnyitott ipartelepi magbut b l o n  hrsz uttelek, 
melyen a kozforgalom biztositando. A kozforgalom sziimtira 
megnyitott magbutak minositeset - kozforgalom szhmtira megnyitott 
ipartelepi magitnut - a konitrbl valo leagaziisnitl t h b l h i  kell. 

b/ A kdtirbyli forgalom biztosithshhoz min. 6,O m szeles zitpdya alakitando lu. 

C/ A KRESZ eloirasai a maghutakra is vonatkoznak. Az utak haszndata a 
forgalomtechnikai szabtilyozasnak megfeleloen b h e l y  j h n u  szhtira 
(lassu jhnuvek) engedelyezett. 

dl A maghnutakon kulon gyalogosjtirda luepitese nem kotelezo, vegyeshaszndalk 
utkent, max. 20 h / h  sebessegkorlato~ssal is kialakithatok. 

e/ A kozforgalom szhtira megnyitott magbutak haszntilatat b h e l y  
napszakban lehetove kell tenni, tehat nem leztirhatok, a bejutas 
biztositando. 

fl Az iparvagbyok es magbutak keresztezeseit ill. a meglevo iparvhgitnyokon a 
vontatast jelzoorrel kell biztositani. 

(4) Az iparvaghnyokra vonatkoz6 rendelkezesek az alabbiak 

a/ UJ iparvagby letesitesenel a minimas helyszinrajzi ivsughr 150 m. 

b/ Az iparvAgitnyok es kozteriileti utak minimalis keresztezesi szdge a tengelyben 
30°, ett6l valo elteres eseten szabvhny aloli felmentes sziikseges, ez 
vonatkovk a Kozponti uti vhgitny es a Kozponti ut keresztezesere is. 

C/ Az iparvagitnyok es kozterfileti utak keresztezeset fenysorompbval kell 
biztositani. 

(5) A parkolassal kapocsolatos eloirasok 

a/ A volt Csepel Muvek teriileten kiviil uj beepites eseten az OESZ szerinti 
parkolasi igenyek telken beliil elegitendok lu. 



bl A 11. Rhkoczi Ferenc ut - Karticsony Shdor utca - Magyar utca - Posztogyhr 
utca altal hathrolt teriileten belul a meglevo beepitesnel a kozteriileti 
parkolas a lakoutchkban megengedett. 

cl A volt Csepel Muvek teriileten belul telephelyenkent az OESZ szerinti 5 
dolgozoll parkolo telken belul biztositando, ah01 ez a telek beepitettsege 
miatt megoldhatatlan, a maghutakon a telek kozeleben letesitheto parkolo a 
tulaj donos beruhhzasaban. 

(6) Az elozetes atmeneti szabhlyozasi terv es el6irasok szerinti kiszabhlyozott 
kozlekedesi teriileten a fenti parametereknek megfelelo utepitesen, dl. 
utrekonstrukcion kiviil semmifele epites nem engedelyezheto, kiveve a 
ki)zmiihbhk elhhrithshhoz sziikseges utbonthst es helyrehllithst. 

(7) A luszabhlyozott utak szabhlyozhsi szelesskgen beliil a jelenleg meglevo 
epuleteken magasepitesi tevekenyseg csak az eletveszely elhhritas es 
hllagmegovas eseten engedelyezheto a kWanithsi igeny kizhrasaval. 

A ziildfeliiletekre vonatkozd atmeneti szabhlyozhsi elilirhsok 
6*§ 

(1) A teriileten jelen rendelettel- a vegleges szabhlyozas elkksziilteig - faluvhgasi 
tilalom lep ervknybe. Ezalol csak a tervezett utak nyomvonalai mentesulnek, ah01 
a szabhlyozhsi szelessegbol a burkolt forgalmi shvok es azok szCletol szhitott 
2,5 m-es teriileten belul a fakivagas engedelyezheto. Kivetelt kepez tovabba, ha 
(a tervezo nyllatkozathval igazoltan) az nt jovhhagyott programjhba illeszthetoen 
az Onkonnhnyzat jovhhagyasaval lusebb teriiletre nt lep ervknybe. Ez esetben a 
kisebb, reszletes szabhlyozasu nt-nek megfeleloen adhato lu fakivaghsi engedely 
a potlasi kotelezettskg betartasaval. 

(2) A fapotlasrol a BVSZ eloirasaiuak megfeleloen kell gondoskodni. 

A kozmuvekre vonatkozd elilirhsok 
7.5 

(1) A reszletes rendezesi terv teriileten uj letesitmeny elhelyezese csak az OESZ 
eloirasai szerinti kozmuellatas biztositas6val engedelyezheto. 

(2) Valamennyi uj kozmuletesitmeny letesitesekor az OESZ eloirilsait, valamint 
az agazati szabvhyokat es eloirasokat is be kell tartani. 



(3) Az u.j kozmuletesitmenyek agazati eloirasok szerinti v6dotavolsagain belul 
epitkeni nem lehet. 

(4) A tervezett uj kozmuvek sztimiua az utak (kozutak, vagy maghutak) 
szabhlyozasi szelessegeben kell helyet biztositani. 

(5) A kozmuvek teriilet takartkos elrendezesdnel figyelembe kell venni az utak 
fasitasi igenyeit is. 

(6) Ihpitesnel es utrekonstrukci6nh.l az epitessel drintett kozmuvek 
rekonstrukciojiuol, dl. a tervezett kozmuvek egyideju kiepiteskrol gondoskodni 
kell. 

(7) Mindememu felszin alatti epitesi tevekenysegnel a magas talajviz es a 
geologiai adottsagok miatt talajmechamkai szakvelemeny keszitendo es a 
hvitelezes a szakvelemeny el6irhsainak figyelembevetelevel tortenhet. 

(8) A volt Csepel Muvek teriileten a kiepitesre keriilo uj kozmiivezetekeket csak 
foldfelszin alatti elhelyezessel az Agazati eloiriisok figyelembe vetelevel szabad 
engedelyezni. 

(9) A jtirulkkos kozmiiletesitmenyek elhelyezesenel a viuoskepi megjelenitesre es 
az esztebkai kovetelmenyekre fokozott figyelmet kell forditani. 

(10) Egyeb tervezett epitmenyek, epuletek elhelyezesdnC1 az Cpitesi teriileten 
lev0 kozmuvek kivh.ltAsiu61, vagy megrnarado kozmfivek vedelmerol 
gondoskodni kell, az epitkezes megkezdese elott. 

(11) A Duna vizmin6sCg vedelme erdekeben hutovizet bevezetni csak ugy 
szabad, hogy ktirosod~st ne okozzon. 

(12) Technologidag szennyezett viz kozcsatomaba nem vezetheto, a megfelelo 
elotisztitast sajat telken belul kell megoldani. Tisztitasi hatasfok felteteleit a 
rnindenkor ervenyes teriileti hatiuertek alapjh kell meghatiuozni. 

(13) A teriileten vegighalado hrvizvedelmi letesitmeny mindket oldalh 10-10 m- 
es sho t  szabadon kell hagyni karbantartasi es hrvizvedekezesi celbol. A 10 m-es 
shvon belul mindememu epitesi, novenytelepitesi, deponh.l&si tevekenyskg csak 
az illetekes VIZIG hozzhjtirul~saval vkgezheto. A 10 m-es shvon beliil uj 
kdmiihalozatot, vagy uj kozmuletesitmenyt elhelyezni nem lehet. 



(14) Az hedelrni toltes mentetlen oldalhn, a hullhterben fold fo1i)tti es fold 
alatti letesitmenyt elhelyezni, novenyzetet telepiteni, jelentos tereprendezest 
vegezni csak a V ~ I G  houaj~lasaval  lehet. 

(1) Az iparteriiletre zajlubocsajtiisi hathrerteket kell kerni a kornyezetvedeh 
hatosagtol. 

(2) Az ujonnan epulo letesitmenyeknel a "Vedett I" levegominosegi kategoria 
hathrertekeit kell betartani. 

(3) A meglevo letesitmenyeknel a "Vedett I." kategorihk hatiuertekeit megfelelo 
technologiai modositasokkal10 ev alatt kell elerni. 

(4) Valamennyi meg nem minositett, vagy veszelyes hulladekot termelo uzem 
komyezetvedelrni teljesitmeny ertekeleset el kell vegezni. 

(5) Az iparteriileten nem vegezheto olyan tevekenyseg, amely sorhn keletkeza 
veszelyes hulladek szakszerii kezelese (gyiijtese eslvagy iktalrnatlanithsa) nem 
megoldott. 

(6) Minden felszin alatti beavatkozb, melyepites (bonths, kitemeles, feltoltes 
stb.) tervezesekor be kell tartani a vonatkozo kornyezetvedelrni eloirasokat. 

(7)A talajviz ivoviz es mezogazdashgi celu felhasznhlhsa (pl. novenytermesztes, 
illattartis, stb.) tilos. 

(8) Minden talajvizlutemelest erinto muthrgy letesitese engedely koteles. 

(9) Az onkomhyzattol a meglevo asott es fht (talajviz latemelo) kutakra 
fennmaradhsi engedelyt kell kerni. 

(10) Talajviz megfigyelo (monitoring) rendszert kell letesiteni es miikodtetni a 
felt& szennyezesek idobeni es terbeli terjedesenek nyomonkijvetesere. A 
szennyezettseg novekedese, vagy az ivbvizkutakat veszelyezteto hamlasa eseten 
a KOzep-Dunavolgyi Kornyezetvedeh FelugyelBseg elairasai alapjhn kell 
e l j m .  



Zard rendelkezesek 
9.8 

(1) Jelen rendelet luhirdetese napjiin 1ep hatdyba. Rendelkezeseit a folyamatban 
lev6 ugyek elbirhlhiinhl is alkalmazni kell. 

(2) Az htmeneti szabhlyozasi terv csak jelen eloirasokkal egylitt ervenyes. 

(3) Ezen htmeneti szabhlyozasok jovhhagyasaval 6s haMyba lepeskvel a 
teriileten - a reszletes rendezesi terv hiiinya miatt - epitesi engedely tovabbra sem 
adhato ki a vegleges szabhlyozas jovhhagyashig. Kivetelt kepeznek ez do1 azon 
utepitesek, amelyek az atmeneti szabhlyozh szerinti i~tteriiletekre annak 
megfeleloen engedelyezhetok, ill. azon teriiletek, ah01 jovhhagyott reszletes 
rendezesi terv van ervenyben ill. jelen rrt programmal 6s az atmeneti 
szabhlyozassal osszhangban lev6 uj reszletes rendezesi terv keriil elfogadbra, 
tovabba utcai keritks epitese es helyi vedettsegre javasolt Cpuletek felujitha. 

(4) Abban az esetben, ha jelen atmeneti szabalyozassal erintett teriilet egy 
reszkre, kisebb teriiletre kulon reszletes rendezesi terv kesziil, annak jovhhagyasa 
elott a Kertdeti Onkormhnyzatnak jelen terv tervezojetol a befogado nyllatkozatot 
lu kell kemi a lusebb terv beilleszthetosegerol. Ezen nyllatkozat hiiinyaban a 
keriileti testiilet a tervet nem tiirgyalja. Ha a lusebb rendezesi terv - a megadott 
tervezoi nyllatkozat alapjiin - onkormiinyzati jbvhhagyasra keriil, annak teriileten 
az abban foglaltak szerint kell eljiuni. A kisebb rendezesi tervek onkormiinyzati 
j ovhhagyasat kovetoen epitesi engedely ezen teriiletekre kiadhat6. 

(5) Jelen rendelet jovhhagyasa u t h  ervenyben marado reszletes rendezesi tervek 
az alabbiak: 

4111994. (X.l8.)Kt rendelet 
Poszt6gyh.r u. 2-8. ingatlanok teriilete rrt. 

3511 994.(IX.20.)Kt rendelet 
II. Rhk6czi Ferenc ut - Vas Gereben u. - Csepel Muvek - Transzformatorgyiir 
hltal hatiirolt rrt. 

1711 997. (VI. 24.)Kt rendelet 
Baj& F. u. - Deli u. - iparteriilet - Kert u. - iparteriilet hltal hatiirolt rrt. 

4511 996. (XI. 5.)Kt rendelet 
II. Rhk6czi Ferenc ut - Posztogyiir u. - Posztogyiir koz - Mag u. hltal hatiirolt 
teriilet rrt, azzal a modositassal, hogy a Posztogyiir koz szabhlyozasi szelessege 
8,O m helyett 10,O m legyen. 



4811 996. (XI. 5 .) Kt rendelet 
Ady Endre ut - Thcsics M. ut - Szt, Istvh ut - Bel5 u. - Magyar u. - Gyepsor u. 
- Budafolu ut altal hatbolt nt. 

3311 996. (IX. 10.) Kt rendelet 
Bp., XXI. ker. Csepel gerincut kozteriiletszabhlyozasi terv 

Zbadek: Khirdetve: 1997. november 25. napjh 

szervezesi irodavezeto 


