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1211 998.(V.26.)Kt. szamu rendelete 

az epitesi engedelyhez ko to tt epitesi munkakrol szolo 

29/1993.(XI.O9.)Kt szamu rendelet modositasarol 



Budapest-Csepel 6nkormanyzata 12/1998.(V.26.)Kt sdmti  rendeIete 
Az kpitksi engedklyhez kotott kpitksi rnunkrikrdl szblb 29/1993. (W.09.) K szrimri rendelet 

mddosit~ciro'l 

Az 1990.evi LXV. tv. 8.5, az 1991.evi XX.tv. 82.9. es 1997.evi LXXVIII.tv. 6.5. (3) 
bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan Budapest-Csepel varosrendezesi, vhroskepi, 
esztetikai, kozlekedesbiztonsagi szempontjainak ervenyesitese erdekeben az O r s ~ g o s  
Telepulesrendezesi es ~ ~ i t e s i  Kovetelmenyekrol sz61o 253/1997.(XII.20.)Korm.s~. rendelet 
4.9. (3) bekezdese es az epitesugyi engedelyezesi eljarkrol szolo 4611997.(XI1.29.)KTM.s~. 
rendelet 9.9. (1) bek. j.) pontja figyelembevetelevel Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
Kepviselo-testiilete a 2911 993.(XT.O9.)Kt. sz. rendeletenek (tovabbiakban R.) m o d o s i t ~ o l  az 
alabbiakat rendeli el: 

Az Ppitisi engedelyhez kiitiitt epitesi rnwtkbk 
1 .9. 

I Az R 2.9. helyebe az alabbi rendelkezes lep: 
" Az epitesi engedelyezesi eljirasrol szolo 4611 997.(XTI.29.)KTM.sz. r. 9.5. (1). bek. c.) pont 
cb.) alpontjaban es a cd.) alpontjaban szerepl6 epitmeny, szerkezet letesitesere, fennmaradasara 
epitesugyi engedely iranti kerelmet kell benylijtani az epitesiigyi hatosaghoz ha a tervezett 
epitmeny, szerkezet felulete osszessegeben a 0,5 1x12-t meghaladja. " 

(1) Az R 3.9. (1). bekezdesebol a " mellekepuletek koziil " szovegrQz hatalyon kiviil keriil. 
(2) Az R 3 .$. (1) bekezdese a kovetkezo d.) es e.) ponttal egesziil ki: 

"d/  az 5 m3-ne1 nagyobb kerti- 6s Grdomedencere, medence lefedesere, 
e/ 1,5 m-ne1 magasabb novenyhiz, uveghiz, fbliasator, vedoshtor, vedoteto epitesere " 

(3) Az R 3 .$. (2). - (3) bekezdbe hatalyat veszti, ezzel egyidejiileg az R 3.5. (4) - (6) 
bekezdesei szamozisa (2) - (4) bekezdesre modosul. 

(1) Az R 4.9. (1) bekezdeseben a " 2.9. (1) bekezdeseben " szovegresz helyebe a " 2.5.-aban " 
szovegresz keriil. 

(2) Az R 4.9. (2) bekezdese masodik mondata helyebe az alabbi rendelkezes keriil: 
" Rendezesi terv hianyaban a berendezesek elhelyezesenek lehet6segkt elvi engedelyezes 
kereteben kell megallapitani. Az elvi engedely kiadhahoz a keriileti Foepitesz hozzajhlasa 
sziikseges. " 

Az R 5.5.-a hatalyat veszti es az " bitmeneti rendelkezesek " cimszo helyebe az " Elteresek 
engedelyezese " cimszo keriil. 



Az R 5.s.-a helyebe a kovetkezd rendelkezes lep: 

(1) Az epitesiigyi hatbag a korabbi eloirasoknak megfelelo meretii egyedi telkekre mar 
tulnyomo reszt felosztott teriileten az 6pitCsi telek alakitkat - az ott altalaban kialakult 
telekmereteknek megfeleloen, az epitesi telek beepitesi modjara es beepitettskgere, az 
epitmenyek kozott megengedett legkisebb tavolsagokra vonatkoz6 eloirhsok 

- figyelembevetelevel - az ovezet telekmereteire vonatkoz6 eloirasoktol elteroen is 
engedelyezheti. 

(2) Ha a mar tiilnyomo reszt beepiilt teriileten lev0 beepitetlen egyedi telek az OTEK 
eloirasainak megfeleloen egyebkent nem volna beepitheto, az Cpitesiigyi hatosag - az erdekelt 
szakhatosagok hozzajarulasaval - az kpites engedklyezese soran a kornyezo teriileten altalaban 
kialakult beepitesnek megfelelo beepitest es Cpiiletelhelyezest az ovezeti eloirasoktol eltboen is 
engedklyezhet, ha az a szomszedos telkek beepiteset nem akadalyozza es a rendeltetesszerii 
hasznalatukat nem zavarja. 

(3) A kialakult allapotot az Cpittetonek beepitesi terwel kell igazolnia, mely feltiinteti a 
kornyezo ingatlanok jellemzo beepitesi, teriiletfelhasznalasi adatait, mutatoit. 
A beepitesi terv alapjan a tervezett beepitksrol elvi engedelyezesi eljarhban dont az epitesiigyi 
hatosag a Foepitbz velemenyknek figyelembevetelevel. 

A rendelet hatalybale'ptse 
6.5. 

(1) E rendelet kihirdetesenek napjhn lkp hatalyba. 

(2) E rendelet rendelkezeseit az elso fokon meg el nem biralt, folyamatban lev6 allamigazgatasi 
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