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rCszletes rendezCsi tervCre 



(3) A szabalyoziisi terven kotelezonek kell tekinteni es meg kell tartani. 

- a szabalyoziisi vonalat, 

- a kijtelezii epitesi vonalat, 

- az epitesi ovezeti jellemzoket, 

- a telek rendelteteset es beepithetoseget (%), 

- az epuletek kialakitasara vonatkozo eloirasokat, 

- a zijldfeluletekre vonatkozo aranyokat (%), 

- tiizfalasithst, 

- kotelezoen telepitendo fasorokat. 

(4) A kotelezo jelleggel meghatarozott elemek modositasa a reszletes rendezesi terv 

modositasat vonja maga u t h .  A modositiisra vonatkozoan a teriiletrendezesi ter- 
' \ 

vek ktegesziteserol, egyezteteserol, modositasirol es karbantartashrol szolo 

711 983 .&ip.~rt.23 .sz.&iVM sz. utasitasban foglaltak irhyadok. 

(5) Az iranyado jelleggel szabdyozott es a 2. § (3) bekezdesben fel nem sorolt elemek 

tajekoztato jellegiiek, ezert azok a reszletes rendezQi terv modosithsa nelkul meg- 

valtoztathatok. 

(1) A teriilet az alabbi teriiletfelhaszndhsi elemekre tagozodik 

- 05-0s lakoteriiletek, 

- 34-es intezmenyteriilet, 

- 3 5-6s intezmenyteriilet, 

- 42-es ipari- es raktiirteriiletek, 

- 43-as ipari- es rakthteriiletek, 

- 5 1 -es egyeb rendeltetesu teriilet, 

- 60-as kozlekedesi teriiletek, 

- 7 1 -es zoldteriiletek, 

- 72-es zoldteriiletek. 



- A 20995116 hrsz-6 telek teriileten nyolc darab tombtelek alakul lu, az azokat 

luszolgalo utakkal, zoldteriiletekkel. A telek nyugati csiicske intezmeny teriilet- 

te alakul, mig egy 90 meter szeles sav a Francia obol vedoteriilete. 

- A 209956 hrsz-u telek a szabdyozhi terven jelolt reszet a (20995 113) hrsz-6 

utteriilethez kell csatolni. A telekhez csatolando a 20995 114 hrsz-u telek, va- 

larnint a (20995 113) hrsz-6 ut illetve a 20995 112 hrsz-u telek egy resze. 

- A 209957 hrsz-u telek a (20995 113) hrsz-u uthoz csatolando. 

- A 20996012 hrsz-u part menti utsav a 20996 111 hrsz-6 telekhez csatolando. 

- A (20996013) hrsz-u iit nagy resze epitesi teriilette valik, kis resze a 

(20995 113) hrsz-u uthoz, illetve a 20996 111 hrsz-u telekbol kialakitando viz- 

parti zoldsavhoz csatolando. 

- A 20996111 hrsz-6 telekbol egy 40 meteres sav a szabalyozhi terven jelolt 

hely kivetelevel a Francia obol melletti zoldsav celjaira keriil levalaszthsra. A 

telek a 209961112 hrsz-u telken lev6 benzinht megsziinese utan, annak telke- 

vel egyesitesre keriil, majd teriileten intezmenyi telkek es az ahhoz sziikseges 

feltaro utak keriilnek lualakitisra, a szabalyozhi terven jelolt helyeken, illetve a 

teriiletre vonatkozo minimalis telekmbet betarthaval. 

- A 20996113 hrsz-6 telek a (209965) hrsz-u ut egy reszevel es a 20997015 hrsz- 

u telek egy reszevel hegesziilve, intezmenyl telkek kialakitishra szolgd. 

- A 20996114 hrsz-ii, a 209961/5 hrsz-6, a 20996116 hrsz-ii telkek a szabdyo- 

z h i  terven jelolt helyeken, illetve a teriiletre vonatkozo minimalis telekmeret 

betarthaval megoszthatok. 

- A 20996118 hrsz-ii telek egyesitesre keriil a 209966 hrsz-u telekkel es egyresze 

beleolvad a (20996112) hrsz-u uttelekbe. 

(6) A 209925 hrsz-u telek minimdis merete 2 000 m2 lehet, a kozteriileti kapcsolatat 

biztositani kell. 

1. jelu teriilet 
05-0s CpitCsi ovezet 

5- § 

(1) A lakoteriilet a 05-6s epitesi ovezetbe tartozik. 



(5) A tombtelkekre az epitesi engedelyezesi eljarht megelozoen beepitesi terv keszitese 

kotelezo. A beepitQi tervet a keriileti foepitesszel velemenyeztetni kell. VelemB 

nyet az engedelyezesi eljarh soran figyelembe kell venni. 

(6 )  A teriileten mellekepiilet nem helyezheto el. 

(7) Az ovezet teriileten mellekepitmenyek koziil a BVSZ 14. 9 (9) a., c., d., f., pontja, 

valamint luzarolag egyedi telkes, lakoepiilettel torteno beepitk eseten a jelen ren- 

delet 17.9. (1) bekezdese szerintiek helyezhetok el. Hulladektartaly taro16 a keri- 

tessel egybeepitetten, vagy 6epiileten beliil helyezheto el. 

2. jelu teriilet 
34-es CpitCsi ovezet 

(1) A teriilet 34-es CpitCsi ovezetbe tartozik. A teriilet hathrai: Szabadlukoto ut - a 

20997015 hrsz-u telek deli hatarsavja - es a Szabadlukoto uttal parhuzamosan 1 6  

tesitendo uj felthro ut es a vasuti palyatest (209930 hrsz). 

(2) A 34-es ovezetbe tartozo teriileten 6epiiletkent intezmenyek epitmenyei, ellato es 

szolgaltato epitmenyek, lako- es szhllhepiiletek helyezhetok el. 

(3) Az intezrneny teriileten beliil uj epiilet epitese eseten beepitesi terv keszitese kotele- 

zo. A beepitesi tervet, valamint - meglevo epiilet bovitese vagy homlokzat atalaki- 

t k a  eseten - az epitesz tervet a keriileti 6epitesszel velemenyeztetni kell. Veleme- 

nyet az engedelyezesi eljarh sorim figyelembe kell venni. 

(4) A teriilet telkei az alhbbi elbirhok mellett epithetok be. 

- A beepites modja: szabadonhllo 

- A lualakithato telkek min. teriilete: 5 000 m2 

- A lualakithato telek min. szelessege: 

- A lualakithato telek min. mdysege: 

- A telkek beepithetosege m a . :  
- Homlokzatmagassag max. : szalliis, igazgathsi, kulturalis 

irodahiz hnkcio eseten 

- Homlokzatmagassag m a . :  kereskedelmi F+l szintes hnkcio eseten 10 m 

F szintes hnkcio eseten 6 m  



- Kialakitando zoldfelulet min. 

- Az elokert min. szelessege a Szallito ut fele: 

- A hatsokert min. szelessege: 

- Parkolo: a jelen rendelet 1 1 .$ (7) es 14. $ (5) bekezdese szerint 
telken belul terszinen, vagy terszin alatt 

Az ovezetben foepiilet csak teljes kozmuvesitessel ellatott epitesi telken epitheto. 

~j epitesi igeny eseten a bontando epuleteket el kell bontani, legkesobb a haszna - 
latbaveteli engedely luadhsaig. 

A telkek hatsokertjebe epulet nem epitheto, a keriteseket tekintettel a kozparkra 

engedelyeztetni kell. 

A Szallito ut feloli elokertben, valamint a hatsokert keritese mellett telken beluli 

fasort kell letesiteni, a jelen rendelet 11 .$ (3) bekezdese szerint. 

A 3. jelu teriileten a minimalis telekmeret 4000m2-ig csokkentheto, beepitesi terv 

keszitesenek kotelezettsege mellett. A beepitesi tervet a keriileti foepitesszel 

velemenyeztetni kell, velemenyet az engedelyezesi eljaras soran figyelembe kell 

venni. 

4. jelu teriilet 

35-0s CpitCsi ovezet 

80 § 

A teriilet 35-0s CpitCsi ovezetbe tartozik A teriilet hatarai: a Vedgat utca melletti 

MAV phlyatest - Ady Endre utca - Soroksari Duna ag - Francia obol - 71-es ove- 

zetbe tartozo kozpark -  EL^ telephely. 

A 35-0s ovezetbe tartozo teriileten foepiiletkent elsosorban egeszsegiigyi, szocialis, 

muvelodesi, nevelesi, oktathsi, testnevelesi es sportolhsi, tudomhnyos-kutathsi, koz- 

hasznhlatii kerttel is rendelkezo intezmenyek, lako- 6s szhllhsepiiletek helyezhetok 

el. 

Az intezmeny teriileten beliil uj epiilet epitese eseten beepitesi terv keszitese kotele- 

zo. A beepitesi tervet, valarnint - meglevo epiilet bovitese vagy homlokzat atalaki- 

thsa eseten - az epitesz tervet a keriileti f5epitesszel velemenyeztetni kell. Veleme- 

nyet az engedelyezesi eljaras soran figyelembe kell venni. 

A teriilet telkei az alabbi eloirhsok mellett epithetok be. 

- A beepites modja: 

- A kialakithato telkek min. teriilete: 

szabadonallo 

5 000 m2 



IPARI ES RAKTAROZASI LETESITMENYEK TERULETEI 

5. jelu teriilet 

42-es CpitCsi ovezet 

9. § 

(1) A teriilet 42-es CpitCsi ovezetbe tartozik. A teriilet (ELMU) hatkai: Csepel SC 

vasuti palyatest - 72-es jelu vederdo - a Francia obol deli oldalhn lev0 kozpark. 

(2) A 42-es ovezet egyeb ipari epitmenyek, telepek elhelyezeske szolgalo teriilet. 

(3) A teriilet telke az alabbi eloirhsok mellett epithet0 be. 

- Helyrajzi s z h :  20995 115 

- A kialakithato telek merete: a meglevo 11 942 m2 

- A telkek beepithetosege max.: tovabbi beepites nem engdelyezheto 

- Homlokzatmagassag max. : a meglevo 

- IQalakitando zoldfelulet rnin. : 20 % 

- Parkolo: a jelen rendelet 1 1.5 (7) es 14.5 (5) bekezdese szerint 
telken belul terszinen, vagy terszin alatt 

(4) A jog telekhakiron keritest kell letesiteni az OESZ 73 5-nak betarthsaval max. 0,5 

m magas tomor labazattal, attorten maximum 1,80 meter magassagban es az igy 

lekeritett teriileten a szabalyozhsi terven jelolt kotelezo zoldfeliilet kialakitkirol es 

fenntartharol az ingatlan tulajdonoshnak gondoskodni kell. 

6. jelii teriilet 

43-as CpitCsi ovezet 

10. 9 

(1) A teriilet 43-as CpitCsi ovezetbe tartozik A teriilet hatiirai: a Szdlito ut - uj felt& 

ro ut - a 209961/4,5,6, hrsz-u telkek eszalu telekhatka - es a Soroksari Duna-agat 

szegelyezo 72-es ovezetbe tartozo vederdo. 

(2) A 43-as ovezet a tervezesi teriiletnek elsosorban raktarak elhelyezesCre szolgalo 

resze. A teriileten foepuletkent elhelyezhetok meg az ott folytatott tevekenyseghez 

nelkulozhetetlen szallhs 6s intezmeny jellegu epitmenyek. 

(3) A teriilet telkei az alabbi eloirhsok mellett epithetok be. 

- A kialakithato telkek min. teriilete: 



- kozteriileten: az ujonnan kialakitasra keriilo ut uzembe helyezese- 

ig, a meglevo kozlekedesi teriilet eseten, a burkolat felujithaval 

egy idoben. 

(4) A kozlekedesi teriileteken kiultetesre keriilo fasorba ketszer iskolizott utsorfat kell 

telepiteni. 

(5) A meglevo ertekes novenyallomany vedelmerol gondoskodni kell. 

(6 )  A tervezesi teriileten alkalmazott novenyfajok dontoen az itt honos novenyekbol 

keriiljenek kt a terrnohelyi viszonyoknak megfeleloeket alkalmazva. 

(7) A gepkocsi parkolokat fhitottan kell kialakitani. (5 parkolohely/l lombos fa). 

(8) A tervezesi teriileten a zoldfelulet ktalakithi, kertepitesi, fh i th i  munkakat csak 

jovahagyott kerteszeti kiviteli terv alapjan lehet vegezni, melyet a keriileti jegyzo 

altal ktjelolt onkormanyzati szakemberrel velemenyeztetni kell. Vdemenyet az 

engedelyezesi e l j k h  soran figyelembe kell venni. 

7. Cs 8. jelu teriilet 

71-es ovezet 

12. 5 

(1) A teriiletek 71-es ovezetbe tartozo kozparkok. 

(2 )  A 71-es ovezetben a zoldteriiletek kialakithakor a kovetkezo eloirbokat kell be- 

tartani. 
- 

- A minimalis zoldfelulet nagysaga: 90 % 

- A minimalis zoldfeluleten beliil fbitott teriilet min: 50 % 

- A megepitheto sziliird burkolat max: 5 % 

- A telek beepithetosege max: 2 %  

(3) Az ovezeten beliil a szabhlyozhi terven megjelolt helyeken vendeglato letesitmk 

nyek, jatszoterek es a megengedett mertektg sportcdu (teniszpalyik oltozokkel, 

csonakhizak, stb.) szabadido letesitmenyek helyezhetok el. 

(4) A kozparkok Francia obollel erintkezo partszakaszain a szabalyozasi terven jelolt 

helyeken napozo es csonaklukoto letesitheto. 

(5) Az ovezet telekhatiran, teriileten kerites nem letesitheto. Krvetelt kepez ez alol, 

ah01 a telekhatir egyben epitesi telek hatara, tovabba a sportpalyak menten 



(7) A 10 meter szabalyozbi szelesseg eseten az utburkolat csak vegyesforgalmi jelleg- 

gel alakithato h. 

(8) Az uthdozat hepitese soran 300 meternel hosszabb zsakutca nem alakithato ki. 

(9) A Francia obol eszah partjan a YACHT Club reszere, deli partjan pedig a csonak- 

hkotes lehetosegenek megteremtese erdekeben a szabalyozbi terven jelolt helyen 

hkotot kell biztositani. A kikoto letesitmenyt a vonatkozo hathlyos jogszabalyok- 

nak, hatosag eloirboknak es muszaki szabvanyoknak megfeleloen kell megter- 

vezni es engedelyeztetni. Az engedelyezesi tervekhez latvanytervet kell kesziteni es 

azt a keriileti foepitesszel velemenyeztetni kell es velemenyet az engedelyezesi eljk 

ras soran figyelembe kell venni. 

(10) A Sorokshi Duna aggal parhuzamosan a Francia oblon keresztul max. 4 meter 

szeles gyalogos hid letesitheto az idevonatkozo hatalyos muszalu szabvanyok, jog- 

szabalyok es hatosagi eloirbok betartbaval. A tervezes soran figyelembe kell venni 

a Soroksari Duna agban tivlatban letesitendo evezos palya TV kozvetitesi feltete- 

leit. A hid epites engedelyezesi terveihez latvanytervet kell kesziteni, melyet a kerii- 

leti Foepitesszel velemenyeztetni kell, es velemenyet az engedelyezesi eljarb soran 

figyelembe kell venni. 

60-as ovezet 

(1) Az ovezet teriilete tavlati vasutfejlesztes celjara fenntartott teriilet. 

(2) A teriileten kizarolag az OESZ 12.8 (1) bekezdese szerinti epitmenyek helyezhetok 
el. 

EGYEBRENDELTETESUTERULETEK 
9. jelu teriilet 
51-es ovezet 

(I) Az egyeb rendeltetesu teriilet az 51-es ovezetbe tartozo vizmeder teriilet: a 

Francia obol teriilete. 

(2) A viz szennyezeset okozo tevekenysegeket meg kell sziintetni, a jelen rendelet 17.8 

(I), (2) es (3) bekezdese szerint. 

(3) A vizmederbe kozvetleniil felszini vizek nem vezethetok be, a csapadekviz is csak 

megfelelo sziires utan vezetheto a vizmederbe, a jelen rendelet 19. 8 (3) bekezdese 



vedotavolsagon belul magasnovesu fak nem telepithetok. A vedotavolsagon belul 

barmilyen munkavegzes, illetve Ietesitmeny elhelyezese kizarolag az uzemelteto 

engedelyevel lehet. 

(6) A lakoteriilet elokozmuvesitese a gyalogos setiiny alatt biztositando. 

(7) A teriileten ujonnan halakitando - elektromos, tav - hirkozlo halozatot csak fold- 

kabelbe fektetve szabad vezetni. 

(8) A 42-es 6s 43-as epitesi ovezet teriileten uj epitesi igeny eseten a technologia spe- 

cifikus egyedi szenyviztisztitht meg kell oldani. Ennek megfeleloseget az epitesi 

engedelyezesi eljaras soran az epitesugyi hatosag vizsgalja szakhatosagok bevona- 

saval. 

(9) A tervezesi teriileten uj epitesi igeny eseten szamitassal meg kell hatarozni 6s biz- 

tositani kell az epitessel erintett ingatlanon keletkezheto tiiz eloltisahoz sziikseges 

oltoviz mennyiseget 6s oltoviz-intenzithst. Ennek blztosithsat az epitesi engedelye- 

zesi eljaris soran a Fovarosi Tuzoltoparancsnoksag XXI. keriileti Parancsnoksagan 

a Fovarosi Vizmuvek nydatkozataval igazolni kell. 

(I) A tervezesi teriileten az epitesi munkabol eredo zajterhelesi hatiirertekeket erve- 

nyesiteni kell. 

(2) Kereskedelmi, vendeglato, szolg~tato Ietesitmenyekbol, illetve tevekenysegekbol 

eredo zaj elfogadhato szintjet a teriileten ervenyesitendo hathrertekeken Budapest- 

Csepel Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a zajvedelem helyi szabalyozasaro1 szolo 

4311 994. (X. 18.)Kt rendelete szerint kell meghatarozni. 

(3) A tervezesi teriilet levegotisztasagvedelmi szempontbol vedett - I. - kategoriaba 

tartozik. Ott kizarolag olyan tevekenyseg folytathato (beleertve a fitest is), mely- 

nek szennyezoanyag kibocsathsa nem j h  a kategorianak megfelelo levegorniniisegi 

hatarertekek (MSZ 2 1854- 1990 szabvany szerint) tidlepesevel. 

(4) A teriileten avar 6s kcrti hulladekegetest a Budapest-Csepel Onkormanyzat Kepvi- 

selo-testulete 511 997. (111.25 .)Kt rendelettel modositott 2311 995. (XI.2 1 .)Kt rende- 



- A fentiekben nem emlitett, a levegotisztasag vedelmet szolgalo kerdesekben a 

hatalyos vonatkozo rendelkezesek szerint kell eljarni. 

- A szabalyozhsi terven meghatkozott helyeken fasorokat kell telepiteni. 

Az eloirisoknak megfelelo sugani gepjarmii fordulok es utak lualakitasaval, 

parkositassal, kello szamu 6s meretu novenyzet telepitesevel kell elosegiteni a 

tersegben a jo levego minoseget. 

(3) A vizek vCdelme 

- A vizek vedelmet szolgalo kerdesekben a hathlyos vonatkozo rendelkezesek 

szerint (1995. LVII. Torveny a vizgazdalkodhsrol es a Kormany 72/1996. (V. 

22.) Vizgazdalkodasrol a hatosagi jogkor gyakorlasarol) kell eljarni. 

- A teriiletet a talajviz minosegenek vedelmeben csatornhzni kell. 

(4) A csend vCdelme 

- Az epitesi munkalatok megkezdese elott a luvitelezonek a zaj-es rezgesvede- 

lemrol szolo 4/1984 (I. 23) EiiM. sz. rendelet alapjh zajkibocsatisi hatarertk- 

ket kell kernie a hely onkormanyzattol es a meghatarozott ertek, illetve korlC 

tozas betartisat az epitkezks teljes ideje alatt biztositani kell. 

- A tervezesi teriileten olyan letesitmeny nem helyezheto el, melynek epitkse es 

mukodtetese a kornyezeteben karos mertekii, a megengedettnel nagyobb zaj- 

es rezgesterhelest okoz, es elharithsa muszalu- akusztikai eszkozokkel nem 

oldhato meg. 

- A csend vedelmet szolgalo kerdesekben a hatdyos vonatkozo rendelkezesek 

szerint kell e l j h i  (12/1983(V. 12) MT 6s 4311994 Kt. Rend.). 

- A kozlekedesi eredetii zaj eseten a belsoteri hathrertekek teljesiteset akusztikai 

tervezes alapjan luvhlasztott homlokzati szerkezetekkel, vagy a helysegek zaj- 

vedelmi szempon~ tajolhsaval kell biztositani. 

- Az epuletek hnkcionalis ellathsat biztosito berendezesek altal sughrzott zajtol a 

helyisegeket megfelelo epuletszerkezetek kivalaszthsaval kell vedeni. 

(5) VCdotaivolsaig 

- A 120 kV-os legvezetek fold ala helyezeseig a szabalyozhsi terven jelolt helye- 

ken es mertekben, a vedothvolsagot be kell tartani. 

(6) HulladCkkezelCs 
- A hulladekgazdalkodhs szabdyozhsat szolgalo kerdesekben a hathlyos vonat- 

kozo rendelkezesek szerint kell eljarni (1 0211 996. (VII. 12) Kormanyrendelet ). 



Keritessel el nern hatarolt koztenilettel erintkezo teriiletek fenntartkarol a telektu- 

lajdonosnak kell gondoskodni. 

Az RSD partvonalan es atto1 azzal parhuzamosan 10 meteren belul kerites nern 

letesitheto. 

A reklamok, utcabutorok egysegesitett formaban kbziilhetnek, te~ezesuknel, en- 

gedelyezesiiknel, elhelyezesiiknel be kell tartani a Bp. - Csepel Onkormanyzata 

1011996. (111.26.) Kt. rendelet modosithsarol szolo 2511997, (IX.23.) Kt. sz. rende- 

leteben foglaltakat, a Kozlekedesi Felugyelet 160-45611 99 1 sz. utasitkat es vele- 

menyeztetni kell a keriileti foepitesszel. A keriileti foepitesz velemenyet az engedB 

lyezesi eljark s o r h  figyelembe kell venni. A teriileten orihsplakat nern helyezheto 

el. 

A lakoteriilet eszah oldalan huzodo gyalogos &any menten, szabalyozasi terven 

jelolt helyen pavilonok elhelyezhetok. A pavilon epitesekor a setinyrol latvanytem 

keszitese kotelezo (plakatokat, henger plakathelyeket, szemetkosarakat, utcatiibla- 

kat is fel kell tiintetni), melyet a keriileti Foepitesszel velemenyeztetni kell. VelemB 

nyet az engedelyezesi eljarhs soran figyelembe kell venni. 

A foldkiemelbsel jhro munkalatok megkezdkse elott az erintett ingatlan tulajdono- 

sa irasban koteles ertesiteni a Budapesti Torteneti Muzeumot a munkalatok kezdesi 

idopontjarol es biztositania kell, hogy a teriiletert felelos regesz a foldmunkiikat fi- 

gyelemmel kiserhesse, valarnint adott esetben a lelet mentest elvegezhesse. 

A lakoteriileten halakitando tombok deli, beepitesre nern keriilo teriileten osszesen 

1000 6 elrejtesere alkalmas, lOdb 1.7ld jelu hrokovohely halakitisanak lehetose- 

get kell biztositani. 

A 05-os, 34-es, 35-0s es 71-es ovezetekben csarnokszerkezetii epulet nern helyez- 

heto el. Ktvetelt kepez ez a101 a 35-0s ovezetben sport celu tirolkra szolgalo epit- 

meny letesitese. 

A bontandonak jelolt epuletek tovabbi bovitesere engedely nern adhato. 



ervenyii hatosagi eloirasoknak ( OESZ, BVSZ, Szabvhyok, stb. ) es jelen rendelet 

es szabhlyozasi terv egyiittes alkalmazhsaval lehet. 

(2) Telekalakiths, kozteriiletszabdyozhs kizirrolag jelen rendelet es szabhlyozhsi terv 

eloirbai szerint tortenhet. Epitesi tevekenyseg a jelenlegi ovezeti besorolhs figye- 

lembevetelevel a jelen rendelet 6s szabhlyozhsi terv keretei kozott vegezheto. 

(3) Az ovezetmodosithssal erintett teriileten epitesi engedely ideiglenes jelleggel, visz- 

szavonbig, az epitmeny kesobbi khtalanitasi igeny nelhli atalakithshak, vagy 

lebontashak kotelezettsegevel adhato. 

(1) Ez a rendelet az ovezetmodositasok kivetelevel kihirdetese napjh lep hathlyba, 

ezzel egyidejuleg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendeletek hatdyukat vesztlk. 

IClvetelt kepez ez do1 Bp. -Csepel Onkormhyzat Kepviselo-testulete 3 311 996. (IX. 

10.) Kt. rendelete, melynek tervezesi teriiletet erinto rendelkezesei vdtozatlan tarta- 

lommal jelen rendeletbe es szabalyozasi tervbe beepitesre keriiltek. 

(2) Az ovezetmodositasok az idevonatkozo hatalyos jogszabhlyok szerinti ovezethtso- 

rolas jovhhagybaval lepnek hathlyba. 

(3) E rendelet es a hozzatartozo szabhlyozasi terv eloirbait a rendelet hathlyba 

lepese napjaig elso f o E  hathrozattal jogerosen el nem biralt, folyamatban 1evo 

iigyekben is alkalmazni kell. 
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