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BUDAPEST-CSEPEL ONKORM~YYZATA 

Budapest-Csepel hkormanyzata 

17/1998.(IXele)Kt rendelete 

a Budapest, XXI. keriilet, Vagbhid utca - Duna dill6 U - Hatar utca 
Kolozsvari utca altal hatAroIt teriilet 

rkszletes rendezhi tervCre 



BUDAPEST F O V ~ O S  XXI. KER ONKORM~~NYZAT 
17/1998. ( M.l.)Kt RENDELETE 

Budapest-Csepel, XXL keriilet Vaig6hid utca - Duna-diilo 6t - Hatair utca - 
Kolozsvari utca ailtal hatairolt teriilet riszletes rendezQi tervire 

Budapest-Csepel 0nkormhyzata Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, 
valarnint az 1964. M III. @tv.) 6., 25. 5-ai alapjan es az ~ t v .  54. $-a felhatdmazasa 
alapjhn a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Az eloiraisok teriileti hatilya 
1 .:§ 

A rendelet teriileti hatilya a Budapest-Csepel, XXI. keriilet Vigohid utca - Duna-diilo ut 
- Hatar utca - Kolozsvari utca iltal hatirolt teriiletre te rjed ki. 

Az ailtalainos eloiraisok alkalmazaisa 
2-5 

(1) Az 1 .§-ban meghatirozott teriileten (tovabbiakban: a terv teriilete) teriiletet felhaszndni, 
letesitmeny (epitmeny) elhelyezesere telket, epitesi teriiletet kialakitani, azon epiiletet 
(epitmenyt) elhelyeni, ut es egyeb kozmiihilozati letesitmenyt letesiteni, valamint ilyen 
celra epitesiigyi hatosagi engedelyt adni csak az Orszigos ~~ i t t s i i gy i  Szabilyzatnak 
(OESZ), a Budapesti Vhosrendezesi Szabilyzatnak (BVSZ), valamint a mellekelt 
szabalyozasi tervnek es szabalyozasi kerettervnek, valarnint jelen szabalyozasi 
eloirasoknak megfeleloen szabad. 

(2) A mellekelt szabalyozasi keretterv es a szabilyozasi tervek jelen szabilyozasi eloirasok 
reszet kepeuk, azzal egyiitt ervenyesek. 

A szabilyozasi terven kotelezonek kell tekinteni es meg kell tartani: 
- a kotelezo szabalyozasi vonalat 
- az ovezeti jellemzoket, eloirasokat 
- a telek kialakitasira vonatkozo eloirasokat 
- a telek rendelteteset 
- az epiiletek kialakitasira vonatkozo eloirasokat 
- a maximalis beepitesi arhyokat 
- a minimilis zoldfeliileti arhyt 
- a maximalis homlokzatmagassagot 
- az epiiletek tetokialakitasira vonatkozo jellemzoket 

(4) Az iranyado jelleggel szabilyozott, valarnint az eloirasokban nem reszletezett elemek 
tajekoztato jellegiiek, ezert a terv modositasa nelkul megvaltoztathatok, a Foepitesz 
velemenye alapjan. 

(5) A kotelezo erejii elemek modositasa a terv modositasat vonja maga utan. 



(1) A terv teriilete a BVSZ 14.9-ban meghathozott 05-os, 18.9-ban meghatarozott 13-as, 
24.3-ban meghatkozott 34-es epitesi ovezetbe, valamint a 28.9-ban meghatarozott 71-es 
ovezetbe tartozik. 

(1) Az 1. §-ban meghatkozott teriileten az epitesi telkeket a szabdyozasi terv szerint kell 
kialakitani. 

.. 

(2) A 05-0s epitesi ovezetbe sorolt lakoteriileten a BVSZ 14.9(2) illetve (7) bekezdeseben 
foglalt eliiiriscknak megfelelden az egyedi telkek bsszevonhatbk, tombtelek a teriileten 
kialakithato. A 2000 m2- t meghalado teriiletfi telkekre, tovabba a szabdyozasi terven 
jelolt teriileten, valamint a 10.9 (3) bekezdesben foglalt helyeken beepitesi terv 
keszitendo. 

(1) A terv teriileten lev6 05-0s ovezet teljes kozmiivesitessel ellitott epitesi telkein legfeljebb 
negylakasos lakoepiiletek helyezhetok el. 

(2) A 05-0s ovezet teljes kozmiivesitessel ellatott epitesi telkein Gepiiletkent: 
- a lakossag ellatasat szolgdo epitmeny, 
- szdlasepiilet, 
- irodaepiilet 

is elhelyezheto. 

(3) Kozcsatorna hiinyaban a 05-0s CpitCsi ovezet epitesi telkein -megfeleloen meretezett 
kozmiipotlo berendezessel- fiepiiletkent legfeljebb ketlakasos lakoepiilet helyezheto el. 

(4) A 05-0s CpitCsi ovezetben, az ovezet dtalhos ervenyii eloirasait lesziikitve: 
- iizemanyagtolto idlomas, szemely-, es tehergepjarmii kocsimoso es 

karbantarto, javito, lakatos miihely, 
- kisipari miihely 

a foepiilet k o n ~  rjan beliil sem helyezheto el. 

(5) A terv teriileten lev0 05-0s CpitCsi ovezetben a telkek legnagyobb beepitettskge 25 % 
lehet. 

(6)  A terv teriileten lev0 13-as ovezet laza, varosias beepites celjka kijelolt - altalaban 
telepszeriien beepiilo - lakoteriilet. 

(7) A 13-as CpitCsi ovezetben, az ovezet dtalhos ervenyii eloirasait lesziikitve: 
- iizemanyagtolto idlomits, szemely-, es tehergepjarmii kocsimoso es 

karbantarto, javito, lakatos miihely, 
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- a teriileten elok alapellatasat biztosit6 szolgaltatas kivetelevel kisipari miihely 
a Gepiilet kontij jhn beliil sem helyezheto el. 

(8) A terv teriileten a 13-as ipitisi ovezetben lev0 tombtelek legnagyobb beepitettsege 30 
% lehet, a beepitettseg uszotelkek eseteben sem novekedhet. Ez do1 kivetelt kepez a 
208165112 hrsz-u ingatlan ah01 a legnagyobb beepitettseg nem haladhatja meg a 40%-ot. 

(9) Az epithet0 lakasok sziunbak felso hatka telken beliil, az epiiletben, pinceszinten vagy 
terepszint alatti epitmenyben lakasonkent rnin. 1 gepkocsi elhelyezesi lehetosegenek 
biztositka. Epulet bBvitCse s o r b  a meglevo lakhokhoz tartozoan is figyelembe kell 
venni a garbs kialakithatbagat. 

(10) A varoskep vedelme erdekeben tetotir beipitis legfeljebb egy szintben letesitheto. 
1 

(1 1) A 13-as epitesi ovezetben lev6 epiiletek tetotCr-rriipitise a szabidyozbi terven jelolt 
esetekben engedelyezheto, amemvben a BVSZ 18.9 (3) bekezdeseben foglaltak azt 
lehetove tesnk, es uj lakas nem keletkeuk, csak a legfelso szinten levok boviilnek. A 
raepites miiszaki lehetosege statikai szakvelemennyel igazolando. 

(12) A 34. s z h u  lakotombben a kialakult jellegzetes varoskep vedelme erdekeben a 
lakoepuletek, valamint a mellekepiiletek csak ikresen csatlakozo beepitesi moddal 
helyezhetok el es bovithetBk 

(13) A 34. s z h u  tombben lev0 ket utcara nyilo telkeknel, mindennemii epiilet bovites ( 
Bepiilet, mellekepiilet), vagy uj epiilet letesitese, csak egy tomegben, a Gepulet 
kontij rjan beliil, illetve annak biivitmenyekent engedelyezheto. 

(14) A 34. s z h u  tombben lev0 ket utcara nyilo telkek eseten az elokerti avult, rossz idla&, 
epiteszeti megjelenesiikben silky, bode jellegii mellekepuletek , mellekepitmenyek 
epitesi szandek eseten elbontandok, vagy ah01 lehetseges a fiepulettel egy epiteszeti 
egyseget kepezoen kell atalakitani. 

I (15) Az elokert minimidis merete 5,O m. Az oldalkert az OESZ szerint alakitando ki. Az 
elozoeken tijli megkotesekre vonatkozoan a szabiilyozasi terv rendelkezik 

(1) A 34-es ovezetben - csak a teljes komiivesitessel ellatott telkeken - az alabbi Bepuletek: 
- intezmenyek epitmenyei, 
- ellato, szolgaltato epitmenyek 
- lako-, es szhllasepiiletek, 
helyezheto k el. 

(2) Az ovezet altalanos ervenyii eloirasait lesziildtve intezmenyteriileten: 
- iizemanyagtolto allomis, kocsimoso es szemely-, tehergepjarmii karbantarto-, javitb-, 

lakatosmiihely nem helyezheto el. 



(3) Epitesi szhd6k esetin az elhelyezes feltkteleit 6s a bedpitks m6djat az elvi vagy az epitesi 
engedelyezesi eljhas sorh  az epitesugyi hatosaghoz benytijtott beepitesi terv alapjh kell 
elbiralni, melyhez a Foepitesz velemenye sziikseges. A Foepiteszi velemenyt az 
engedelyezesi eljkas sorh figyelembe kell venni. 

(4) Az elokert minimilis mbete 5,Om. Az oldalkert az OESZ szerint alakitando ki. Az 
elozoeken i5li megkotesekre vonatkozoan a szabdyozasi terv rendelkezik. 

(5) Az ovezetben a telkek zoldfeliiletenek teriiletebe a gyephezagos burkolat 20 %-a 
sziunithato be. 

(6) A 34-es epitesi ovezetben leva telkek beepitesi mutatoi a kovetkezok: 

A 208355 hrsz.4 ipitisi telek ( 6. TOMB ) 

Ovezeti besorolba: 
Javasolt funkcio: 
Maximilis beepitesi arhy: 
Maximalis homlokzatmagassag: 
Minimilis zoldfeluleti arhy: 
Elokert, oldalkert: 

34-es ovezet 
lako, szallas, ellato, szolgdtato 

max. 35 % 
max. 7,5 m 
min. 45 % 

OESZ szerint 

A 207925 hrsz.4 Cpitisi telek ( 7. TOMB ) 

Ovezeti besorolba: 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: nevelesi, oktatbi, lako, szallas, ellato, szolgdtato 
Maximilis beepitesi arhy: max. 35 % 
Maximilis homlokzatmagassag: max. 7,5 m 
Minimdis zoldfeliileti arany: min. 45 % 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon i5li megketesekre vonatkozoan 

a szabalyozasi terv rendelkezik 

A 20894012 hrsz.-d Cpitisi telek ( 13. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: ellato, szolgdtato 
Maximhlis beepitesi arhy: max. 35 % 
Maximalis homlokzatmagassag: max. 7,5 m 
Minimalis zoldfeluleti arhy : a beepitetlen telekteriilet legalabb 213 resze 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint 

A 20894013 hrsz-d Cpitisi telek ( 13. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: vendeglatas, ellato, szolgdtato 
Maximilis beepitesi arhy: max. 40 % 
Maximalis homlokzatmagassag: max. 7,5 m 
Minimalis zoldfeliileti arby: a beepitetlen telekteriilet legalabb 213 resze 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon i5li rnegkotesekre vonatkozoan 



a szabdyozhi terv rendelkezik 

A 208942 hrsz-u CpitCsi telek ( 14. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 
Javasolt hnkcio: 
Maximalis beepitesi arhy: 

Maximidis homlokzatmagassag: 
Minimalis zoldfeluleti arhy: 

Elokert, oldalkert: 

34-es ovezet 
nevelesi, oktatasi 

ovoda: max. 15 % 
iskola: max. 25 % 

max. 10,5 m 
ovoda: min. 70 % 
iskola: rnin. 60 % 

OESZ szerint 

A 20826312 hrsz-c CpitCsi telek ( 23. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 7 1 -es ovezet 
Javasolt ovezet: 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: iroda, kereskedelmi, ellato, szolgdtato 
Maximidis beepitesi arany: max. 40 % 
Maximdis homlokzatmagassag : max. 9,5 m 
Minimalis zoldfeluleti arany: a beepitetlen telekteriilet legalabb 213 resze 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon tlili megkotesekre vonatkozoan 

a szabdyozasi terv rendelkezik 

A 208264 hrsz-u CpitCsi telek ( 23. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 34-es es 71-es ovezet 
Javasolt ovezet: 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: iroda, kereskedelmi, ellato, szolgdtato 
Maximidis beepitesi arany: max. 40 % 
Maximidis homlokzatmagassag: max. 9,5 m 
Minimidis zoldfeluleti arhy: a beepitetlen telektenilet legalabb 213 resze 
Elokert, oldalkert : OESZ szerint, azon tlili.megkotesekre vonatkozoan 

a szabdyozasi terv rendelkezik 

A 20826311 hrsz-li CpitCsi telek ( 23. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 7 1 -es ovezet 
Javasolt ovezet : 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: tiizoltosag, iroda, szolgdtatas 
Maximalis beepitesi arhy: max. 25 % 
Maximalis homlokzatmagassag: max. 9,5 m 
Minimalis zoldfeluleti arany: a beepitetlen telekteriilet legalabb 2/3 resze 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon tlili megkotesekre vonatkozoan 

a szabdyozasi terv rendelkezik 

A 208076 hrsz-u Cpitesi telek ( 30. TONIB ) 



~veze t i  besorolhsa: 
Javasolt hnkcio: 
Maximilis beepitesi arany: 

Maximidis homlokzatmagassag: 

Minimidis zoldfeliileti ariiny: 
Elokert, oldalkert: 

34-es ovezet 
nevelQi, oktatasi, kereskedelmi, ellato, szolgaltato 

iskola telken: max. 30 % 
tovabbi epiiletek telken: max. 30 % 

iskola: max. 9,5 m 
tovabbi epiiletek: max. 4,5 m 

a beepitetlen telekteriilet legalabb 213 resze 
OESZ szerint, azon tiIli rnegkdtesekre vonatkozoan 

a szabdyozasi terv rendelkezik 

A 208167/4 hrsz-li CpitCsi telek ( 38. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 34-es ovezet 
Javasolt W c i o :  kereskedelmi, ellato, szolgaltato 
Maximilis beepitesi arky: max. 25 % 
Maximidis homlokzatmagassag: max. 6,O m 
Minimidis zoldfeliileti arhy: a beepitetlen telekteriilet legalabb 213 resze 
Eliikert, oldalkert: OESZ szerint 

A 208167/5 hrsz-li CpitCsi telek ( 38. TOMB ) 

Ovezeti besorolasa: 34-es ovezet 
Javasolt hnkcio: fhkciovdtas eseten kereskedelmi, ellato, szolgaltato 
Maximilis beepitesi ariiny: max. 25 % 
Maximidis homlokzatmagassag: max. 6,O m 
Minimilis zoldfeliileti ariiny: a beepitetlen telekteriilet legalabb 213 rksze 
Elokert, oldalkert: OESZ szerint, azon tiIli megkbtbekre vonatkozoan 

a szabdyozasi terv rendelkezik 

Homlokzatmagassaig 
7.5 

(1) A 05-0s epitesi ovezetben a homlokzatmagassag a BVSZ 14.5-ban foglaltak szerint 
engedelyezheto. 

(2 )  A 13-as ovezetben a meglevo epiilet tetotir-raiCpitCse eseten max. 1,00 m magas terdfal 
letesitheto. 

(3) 13-as ovezetben a tetoter-raepites engedelyezese telkenkent egyidejiileg, a kivitelezese 
iitemezve, de epiiletenkent egyidejiileg tortenhet. 

(4) ~j epiilet tetozetenek hajl8sszoge nem lehet nagyobb 45 foknd. 

(5) A 34-es epitesi ovezetben a megengedett legnagyobb homlokzatmagassag a 6.§(6) 
bekezdeseben foglaltak szerint engedelyezheto. 



(1) A 05-0s lakoteriileten mellekepiiletek koziil csak a BVSZ 14.$(8) bekezdes a. es b.1 
pontja szerinti gepjiumutarolo, valamint a hhztartassal kapcsolatos tkolo-epulet csak az 
ingatlan hatsokertjeben, egy epiteszeti tomegben helyezheto el (kivetelt kepeznek ez do1 
a jelen rendelet 8.§(6) bekezdeseben felsorolt teriiletek). 

(2) 13-as ovezetben lev6 tombtelken - fiepuleten kiviil - csak szemelygepjhu-tkolo -, 

elhelyezese engedelyezheto a szabdyozisi terven jeloltek szerint. 

(3) A mellekepiiletben lakas nem letesitheto. 

(4) A 34-es intezmenyteriileten mellekepdetek es mellekepitrnenyek nem helyezhetok el. 

(5) 05-0s lakoovezetben a mellekepiilet brutt6 alapteriilete a telek teriiletenek legfeljebb 
5 %-a lehet, de nem haladhatja meg az brutto 50 m2-t (kivetel jelen rendelet 8.§(6) bek.). 

(6)  A Duna-part melletti 34., 3 5., 36., 37. szamu lakotombokben -a ket utcka nyilo telkek 
kivetelevel- a kialakult jellegzetes vkoskep vedelme erdekeben a mellekepuletekben 
kizarolag gepjarmiitarolo letesiilhet, tekenkent max. 20,O m2 alapteriilettel, magas tetos 
kialakitassal. A 34. szamu tombben a beepites modjka vonatkozoan az 5.5 (12), (13), es 
(14) bekezdeseben foglaltak is betartandok. 

(7) A mellekepiiletek megengedett legnagyobb 
- hornlokzatmagassaga legfeljebb 3 meter, 
- gerincmagassaga legfeljebb 4,5 meter lehet. 

(8) Mellekepiilet terepszint felett max.1 hasmalati szinttel letesitheto, alapincezese 
engedelyezheto. 

(9) Elokertben mellekepiilet, pavilon, arusitas celjara asztal, illetve egyeb rogzitett vagy 
mobil szerkezet nem letesitheto. 

(lo) Gepjirmutarolo az elokert kozteriilet feloli 5.00 m-es savjaban keritessel egybeepitetten 
sem letesitheto. 

(1 1) Az epitesi telek utcai hatarvonalan letesitendo gepkocsi behajtok ossz. hossza az 
ingatlan szelessegenek 113-at nem haladhatja meg. Saroktelek eseteben egyoldali 
megkozelites engedelyezheto, a gepkocsi behajtok ossz. hossza ennek megfeleloen 
szamitando. 

(12) A 05-os, 13-as, es a 34-es epitesi ovezetekben a mellekepitmenyek koziil: 
a.1 kerti epitmeny, 
b.1 terepszint alatti epitmeny (a jelen rendelet 9.$(3),(4), es (5)bekezdese 



szerint ), 
c.1 keritessel egybeepitett hulladektartdy tkolo, 
d./ k o n u  becsatlakozas epitmenye, 
e./ konupotlo epitmeny (kivetel a 13-as es 34-es epitesi ovezet), 
f./ kirakatszekreny (kivetel a 05-0s es 13-as epitesi ovezet), 

helyezheto el. 

KeritCs, terepszint alatti CpitmCny 
9- 9 

(1) Az ingatlan utcai' telekhathain kerites csak ligy lktesitheto, ha a reszlegesen Btton, 6s -. \-. 
magassaga nern haladja meg a 2.0 metert. 

(2) A reszlegesen attort kerites ugy alakitando ki, hogy legalabb 213 reszen meroleges 
irinyban 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 
foldtakarassal egyiitt nern dl ki 1 metemel 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 telekhatirt legfeljebb 3.0 meterre 
kozelitheti meg, kiveve, ha a terepszint feletti epitmeny a telekhatitrig er. 

Hirdeto" berendezhsek, pavilonok elhelyezCse 
10.3 

(1) Az 0,5 m2-nel nagyobb hirdeto berendezes, ceg-, illetve cimtabla, kirakatszekreny (a 
tovabbiakban: hirdet6 berendezes) epitesi telken beliil kertben, epitmeny hornlokzaton, 
tovabba keritesen nern helyezheto el. 

(2) A terv teriiletenek kozteniletein panelos, osszevont cegtabla kizarolag Foepiteszi 
velemeny alapjin helyezheto el. 

(3) Elarusito pavilonok elhelyezese a szabdyozasi terven jeloltek szerint engedelyezheto. Az 
elhelyezes felteteleit es a beepites modjat az elvi vagy epitesi engedelyezesi eljiras sorin 
az epiteshatosaghoz benylijtott beepitesi terv alapjin kell elbiralni, melyhez a Foepitesz 
velemenye sziikseges. A Foepitesz velemenyet az engedelyezesi eljiras sorin figyelembe 
kell venni. 

Zoldfeliiletek, kornyezetvkdelem 
11.9 

(1) A tervezesi teriileten olyan letesitmeny epitese es miikodtetese, mely a komyezeteben 
kiros mertekii zaj-, es rezgesterhelest okoz, nern engedelyezheto. 



(2) Zaj- Q rezgesterhelesi hatirertekek vonatkozasabm a 4/1984.(I. 23.) EiiM sz. rendelete, 
valamint a Csepeli Onkormiinyzat 42/1994.(X. 18.) Kt rendelete es a 43/1994. (X. 18.) 
Kt rendelete az irhyadok. 

(3) A tervezesi teriilet levegotisztasag-vedelmi szempontbol a vedett I. kategoriaba tartozik. 

(4) A kategorianak megfeleld levegotisztasag-vedelmi hatirertekek tidlepeset okozo 
letesitmeny a teriileten nem epithet0 es nem miikodtetheto. 

(5) A tervezesi teriileten kommundis hulladek illegdis lerakisa es veszelyes hulladekok 
atmeneti tirolasa tilos. A keletkezd kommundis hulladekot rendszeresen el kell 
szhllitatni, szervezett h&adekgyiijtb kereteben. 
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(6) Biztositani kell a teriileten, arnennyiben a lakosshg reszerol igeny meriil fel a szelektiv 
hulladekgyiijtes lehetoseget. 

(7) A terv teriileten a szennyvizszikkasztas tilos. 

(8) A csatorniizatlan teriileteken csak az ~ T S Z  dtal elfogadott, ziut rendszerii, 
megfeleloen meretezett kozmiipotlo berendezesek engedelyezhetok, a csatornahalozat 
kiepiteset koveto rakotesi kotelezettseg eloirasaval. 

(9) A telepiilesi kornyezet vedelme erdekeben jo minosegii novenyhllomiinybol kialakitott 
megfelelo kondicionalo hatasu zoldfeliileteket, utcafasitasokat kell fenntartani. 

(10) Fakivagashoz kozteriileten es magiinteriileten egyarant fakivagasi engedely sziikseges, 
melyet indokolt esetben, kerteszeti szakvelemennyel alatamasztott kerelemre az 
epitesugyi hatosag ad ki. A potlas s o r b  a Fovarosi Onkormanyzat 9211 995.(XII.2 1 .) sz. 
modositott rendeletenek 32.§(4) bekezdese ertelmeben annyi elonevelt fat kell iiltetni, 
hogy azok ossz. torzsatmeroje a kivagott fak ossz. torzsatmerojet 50%-kal meghaladja. 

(1 1) A 05-0s ovezetbe sorolt egyedi telkek teljes teriiletenek min. 60 %-at novenyzettel 
fedetten kell kialakitani es fenntartani. 

(12) A 05-os, 34-es ovezetek telkeinek beepitesevel egyidejiileg gondoskodni kell a 
zoldfelulet kialakitisk61 6s fenntart66r61 oly modon, hogy a zoldfeliilet minden 100 m2- 
re utan legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat nevelo fa legyen a telken. 

(13) Fentiekben nem emlitett, a kornyezet vedelrnet erinto kerdesekben a mindenkori 
hathlyos vonatkozo rendeletek szerint kell e l jhi .  

(14) A soroksari szennyviztisztito mindenkori vedotavolsagb belul eso fejleszteseket a 
varhato kozegbzsegiigyi hatasok miatt az ~ L N T s z - ~ ~  egyeztetni kell. 



(1) A tervezesi teriileten kozlekedbi celra teriiletet felhasznalni, letesitmenyt elhelyezni, csak 
az OESZ-nek, az hgazati szabvhyoknak 6s a jelen szab6lyozasi eloirboknak Is 
terveknek megfeleloen szabad. 

(2) A tervezesi teriileten megvalbsitandb funkcionak megfelelb, de minimum az OESZ 78.5- 
a szerinti gepjhiivek elhelyezeserol telken beliil kell gondoskodni. 

(3) A teriileten - igeny eseten - a "TEMPO 30" forgalomszabdyozas bevezetese a 5-4-2. 
s z h u  rajzon jeloltek szerint javasolt, sebessegcsokkento letesitmenyek 
(sebessegcsokkento bszob, utpdyasziikites, stb. ) elhelyezesevel. 

(4) A 6,O m-es, vagy annd kisebb szabdyozbi szelessegu kozteriilet csak gyalogos-, es 
kerekpiros forgalom celjira h a s n ~ a t o .  

(5) -A szabdyozasi szelessegen beliil csak a konit letesitmenyei, utcabutorok, a kozmiivek 
letesitmenyei es berendezesei, illetve utcafasitas helyezheto el. 

Kozmuvesitds, kiizmfidpitmdnyek 
13. 9 

(1) A kozmuepitmenyek elhelyezesekor a vonatkozo OESZ eloirasokat es agazati 
szabvhyokat, valamint a jelen rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

(2) A mar csatornhzott teriileten a hdozatra torteno rikotes biztositasa erdekeben az 
erintett ingatlan tulajdonosokat a 38/1995. (IV.05.) Korm. rend. alapjh hatosagi uton . 
kelI kotelezni a rikotesre. 

(3) A csatorniuatlan teriileteken csak az ~ S Z  dtal elfogadott, zdrt rendszerii, 
megfeleloen meretezett kozmiipotlo berendezesek engedelyezhetok a csatornahdozat 
kiepiteset koveto rakotesi kotelezettseg eloirasaval. 

(4) A tervezesi teriileten ujonnan kialakitando elektromos, tav-hirkozlo hdozatot csak 
fdldkabelbe fektetve szabad epiteni. 

(5) Az utepitessel egyidejiileg a hianyzo kozmiivek kiepiteserol es a meglevo k o d v e k  
rekonstrukciojarol gondoskodni kell. 

Vegyes rendelkezdsek 
14. 9 

(1) Az epitesi engedely iranti kerelemhez az alabbi esetekben taj-, es kertepitesz rnernok altal 
keszitett kerteszeti tervdokurnentaciot kell csatolni, amelynek minden esetben 
tartalmaznia kell az eredeti novenyallornany felmereset is: 
- uj epitesi igeny eseten 



- lakoteriileten, a lakofUnkcioto1 val6 eltbes eseten, 
- terep atalakitb eseteben. 

(2) Az ideiglenes epitmenyek elhelyezese es megvalositba so rh  a vegleges epitmenyekre 
vonatkozo epitesugyi eloirasokat ken megtartani. 

(3) A tervezesi teriileten kozteriiletet felhasnalni kizhrolag Bp.-Csepel ~nkorminyzata 
1011996. (III.26.) Kt rendelete es jelen szabalyozbi eloirasok figyelembe vetelevel lehet. 

(4) A tervezesi teriileten jelentos neolit, kora-es kozeps6 bronzkori lelohely hbodik, ezert a 
teriileten tervezett bhrminemii hatosagi engedelyhez kotott foldmunka eseten, annak 

%., 

megkezdese elott az epittetonek irbban ertesiteni kell a Budapesti Torteneti Mkeumot 
a munkdatok megkezdesCro1 es iitemezeserol . 

( 5 )  A tervezesi teriileten a Kolozsviui u. 22. es 50. sz., Komhromi u. 47. es 85. sz., valamint 
a Vagohid u. 39. sz. alatti ingatlanokon tervezett biuminemu epitesi tevekenyseg 
hatosagi engedelyezesi eljhrasaba a BM Polgan Vedelem Bp. XXI. ker. Parancsnoksagat 
szakhatosagkent be kell vonni. 

(1) Az ovezetmodositasok hatdyba lepeseig tarto atmeneti idoszakban az e ~ t e t t  teriileten 
teriiletet felhasniilni, telket alakitani, epitmenyt, epitmenyreszt, epuletegyiittest epiteni 
atalakitani, boviteni, felujitani, helyreatani, korszeriisiteni es lebontani, elmozditani, a 
rendelteteset megvaltoztatni valarnint mindezekre hatosagi engedelyt adni az altalhos 
ervenyii eloirasok (OESZ, BVSZ, szabvinyok, stb.) 6s jelen rendelet tovabba 
szabalyozasi terv egyiittes alkalmazbaval lehet. 

(2) Az ovezetmodositassal e ~ t e t t  teriileteken az ovezetmodositas megtortenteig a 
,- \ szabdyozasi terven jelolt telkek kialakithatok, uj kpuletek letesitese es a meglevo 

epuletek bovitese, rendelteteshek megvdtoztatasa azonban nem engedelyezheto. 

BeCpitCsi terv: Az RRT olyan reszlete, amely valamely teriilet, telektomb vagy 
telekcsoport telkeinek, tovabba - esetleg - egyes telkeknek a beepitesi modjat az 
altalinos szabalyok kereteit lesziikitve illapitja meg. 

A beepitesi tervet M=1: 500 vagy M=1:200 meretaran* helysu'nrajzokkal, muszaki 
-1eirassal kell dokumentalni, az eredeti es a tervezett dlapotra vonatkozoan, mely 
tartalmazza a tervezett letesitmenyek adatait, mereteit, az egysegek elhelyezesen kiviil a 
parkolas, az irufeltoltes, a zoldteriiletek kerteszeti kialakitashra, a kozmiiellatas 
megoldasara vonatkozoan, az anyagok jelolesevel, a novenyzet abrbolasaval. 
Tartalmazza tovabba a tervezett letesitmhyek alaprajzi elrendezeset, metszetet, 



hornlokzati terveit a szinezesi tervvel egyiitt. A dokumentaciohoz mellekelni kell sziikseg 
szerint a szakhatosagi velemenyeket, elozetes kornyezeti hatastanulmanyt. 

(2) Az (1) bek.-ben szereplo terveket az i i d e l  kerelmere elvi epitesi, vagy epitesi 
engedelyezesi eljaras kereteben az epitesiigyi hatosag hagyja jova. Az elbiralas soran a 
keriileti Foepitesz es az onkormanyzati Jegyzo altal a kerteszeti szakfeladattal megbizott 
koztisztviselo velemenyet be kell szerezni, es azt az engedelyezesi eljaras sorh  
figyelembe kell venni. 

(1) E rendelet, az ovezetmodositasok kivetelevel, kihirdetese napjan lep hatalyba, 
rendelkezeseit a folyamatban lev0 es T. f o ~  hatarozattal meg el nem biralt iigyekben is 
alkalmazni kell. 

(2) Az ovezetmodositasok a tervezett ovezeti besorolas elfogadasat kovetoen lepnek 
hatalyba. 

(3) A terv teriilethe vonatkozo korabbi rendelkezesek es eloirasok, a 47/1996.(XI.O5.)Kt 
rendelet kivetelevel, a hatalybalepessel egyidejiileg veszitik ervenyiiket. 
A 47/1996.(XI.O5.)Kt rendelet valtozatlan tartalommal tovabbra is hatdyban marad. 
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