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Budapest-Csepel Onkormanyzata kepviselo testiilete az 1990. Cvi  LXV. tv. ,valamint az 1964. 
evi 11I.t~. @tv.) 6.,25.5-ai es az ~ t v .  54.5-a felhatalmazisa alapjan a kovetkezo rendeletet al- 
kotj a: 

(1) Jelen rendelet hatalya a Csepeli Koztemeto jelenlegi teriiletere, valamint a temeto bovitese- 
vel Crintett teriiletekre te rjed lu. 
A szabdyozisi tervlapon lehatkolt tervezesi teriilet hatarai: 
II.Rh.koczi Ferenc u.- 214009 Hrsz.-u, majd 214008 Hrsz.-u ingatlanok deli telekhatiira - 
Csepeli ut - Pluto utca - Krizantem utca. 

(1) Az 1.5 (1) bekezdesben meghatarozott teriileten (tovabbiakban a teriileten) letesitmenyek 
elhelyezesere telket, Cpitesi teriiletet lualakitani, altalaban barmely letesitmenyt elhelyezni, 
valamint ilyen cklra Cpitesi hatosagi engedelyt luadni csak az Orszagos ~ ~ i t e s i i ~ ~ i  Sza- 
bdyzatnak (OESZ), valamint az Crvknyes Budapesti Vkosrendezbi Szabilyzatnak 
(BVSZ), az egyeb altalbos c jelen szabdyozisi eloirisoknak megfelelden szabad. 

(2) Jelen szabdyohi eloirisok csak a mellekelt szabdyozisi terwel egyiitt ervknyesek. 
[ 

(3) A szabdyozisi terven kotelezonek kell telunteni 6s meg kell tartani: 
- a teriilet ovezetbesorolisat es az egyes ovezetek hatbonalait, 
- a szabalyohi vonalakat, 
- a telkek kozotti telekhathrokat, 
- a temeto 50m-es vedotavolsagat jelzo hatarvonalat, 
- a tervezett beepites kotelezo konthjat, 
- a kotelezo epitesi helyet, 
- a temeto meglevo, belso uthdozatbak vedelmere vonatkozo eloirist, ( a temeto meglb 

vo, megtartando belso uthalozata ) 
- az utak iasit&Ara vonatkozo eloirist, 
- meglevo vedendo fasorra vonatkozo eloirist, 
- a kotelezo teriilethaszndatra vonatkozo eloirisokat. 

(4) A temeto uj Gter 6s annak szomszedsagaban tervezett, parkoloteriilet, dletve 
autobuszvegdlomis kozotti hatarvonalat a 10. tj (4), ill. 6.5 (6)bekezdesben meghatarozott 
beepitesi terev alapjb + 10 m-re1 modosithato. 



(5) A kotelezo jelleggel meghatirozott elemek modositiisa ( kiveve a (4) bekezdesben megen- 
gedetteket ) a szabdyoziisi terv modosithsat vonja maga u th .  Modosith eseten a vonatkozo 
eloiriisok szerint kell eljarni. 

(6) Az irhyado jelleggel szabdyzott 6 a 2.§(3) bekezdeseben fel nem sorolt szabalyoziisi 
elemek tajekoztato jellegiiek, ezert azok a Szabalyozhsi Terv modosithsa nelkul 
megvdtoztathatok. 

(7) A temeto vedotavolsagaval kapcsolatos eloirhok - az 1 .§ (1) bekezdeseben 
meghatirozott - tervez6i teriileten kiviili szomszedos teriiletek felhaszndhara is luhatnak, 
igy sziikseges, hogy a csatlakozo teriiletekre kbziilo RRT-k a megfelelo rendelkezeseket 
tartalrnazzhk, illetve az erintett hatdyos RRT-k modosithsa megtortenjen (uj Csepeli ut D-i 
oldala, Pluto utca D-K-i oldala, 1I.Rhkoczi Ferenc utca Ny-i oldala). 

(8) Amennyiben a temeto teriileten a foldmunkak sorh  regbzeti tirgyak keriilnek elo, azokat 
a Budapesti Torteneti Muzeumnak be kell jelenteni. 

(1) A terv teriilete a Budapesti Varosrendezesi Szabalyzat 
24., 25., 27., 28.5-aiban meghathrozott 
34-es illetve 3 5-0s epitesi ovezetbe tartozo intezmenyteriilet, 
60-as ovezeti besorolasu kozlekedhi teriilet, 
7 1-es ovezeti besorolhu kozpark. 

(2) A teriilet a 3. §(I) bekezdbeben felsorolt 6 a Szabdyoziisi Tervben abrkolt ovezeti 
besorolhokat a jelenlegi ovezeti besorolhok sziikseg szerinti modosithaval vegre kell 
haj tani. Ennek kereteben: 

a, mezogazdasagi rendeltetesu 81-es ovezetbol 35-0s jelu ovezetbe kell atsorolni a 
temeto bovitesenek II. utemekent szimithsba vett, 
(214 OOl), 214 002,214 003,214 004,214 005,214 00611,214 00612, 
214 007 Hrsz.-u ingatlanok Szabdyozhi Terven meglelolt reszeit. 

b, Vederdo rendeltetesu 72-es ovezetbol35-os jelu ovezetbe kell atsorolni 
a temeto bovitesenek IILutemekent szimithsba vett, (200 20 I), 2 10 67 118, Hrsz.-u 
ingatlanok Szabdyozhi Terven meglelolt reszeit, 

c, Vederdo rendeltetesu 72-es ovezetbol 34-es jelu ovezetbe kell atsoroh a 
meglevo 6 megmarado gk. szerviz teriiletet a Szabdyozasi Terven jelzett modositott 
telekhatkokkql, azaz: 
a 2 10 671126,210 671124,210 671129 Hrsz.-u ingatlanok, valamint 
a 2 10 67 1/30 Hrsz.-u ingatlanok Szabhlyozhi Terven jelolt reszeit. 

d, A vederdo rendeltetesu 72-es ovezetbol34-es jelu ovezetbe kell atsoroh a Kis Nyirfa 
utca menti, garkspotlhra tervezett teriileteket, azaz a 210 671130 6 a 210 67118 
Hrsz. telkek Szabdyoziisi Terven megjelolt reszeit. 

e, 60-as ovezetbe kell atsorolni 35-0s ovezetbol a 11. Rhkoczi Ferenc ut Szabdyoziisi 
vonalhak modosithsa miatt, a temeto teriiletenek Kis Nyirfa - II.Rhkoczi Ferenc utcai 
sarokreszenek Szabdyoziisi Terven megjelolt reszet. 



f, 60-as ovezetbe kell atsorolni a 8 1-es ovezetbol Csepeli ut K-Ny-i szakaszanak uj 
nyomvonalu teriiletet, azaz: 
a 2 14 009,2 14 008,2 14 00612,214 007 Hrsz.-u ingatlanok Szabalyozhsi Terven 
meglelolt reszeit. 

g, 60-as ovezetbe kell atsorolni 8 1-es ovezetbol a Szabdyozasi terven jelolt a Pluto utca 
megnovekvo szabalyoztisi szdessegevel erintet teriileteket, azaz: 
a214 007,214 00611,214005,214 004,214 003, 214 002, (214 001)Hrsz.-u ingatla- 
nok egy reszet. 

h, 60-as ovezetbe kell atsorolni- a g., pontban meghatarozott okbol- a 35-0s ovezet, 
Pluto utcaval hatiros teriiletsavjat, azaz: 
a 200 199 Hrsz.-u ingatlant, 

i, 60-as ovetzetbe kell sorolni - a g., pontban meghatiirozott okbol - a Pluto utca menti 
kozteriileteket, azaz: 
a (200 201), (210 67117) Hrsz.-u telkek Szabalyozhsi Terven jelolt reszet. 

(3) A rendezes utan megmarado 72-es besorolasu teriiletet 71-es ovezetbe kell sorolni. 

(4) A 3. $ (2)/a,pontjaval osszhangban modositani sziikseges a belteriileti hatiirvonalat ugy, 
hogy a temeto es a bovitesere figyelembe vett teriiletek belteriiletbe tartozzanak. 

(1) A terv teriileten az epitesi telkeket es kozteriileteket a mellekelt Szabalyozhsi Terv alapjiin 
kell kialakitani. 

(2) A temeto jelenlegi 200 184 Hrsz.-u telket egyesiteni kell: 
a, a temeto celjara mar igenybevett 

2001 85,200186,200187,200188,200189,200190,20019 1,200192, H~sz.-u 
ingatlano kkal, 

b, a bovites elso utemekent meghatarozott teriilet ingatlanjaival azaz: 
a 200 193,200 194,200195,2001 96,200197,200 198 Hrsz.-u ingatlanokkal 

c, a bovites mhsodlk utemekent meghatirozott 
(21400 I), 2 14002,2 14003,2 14004,2 14005 Hrsz.-u ingatlanok Szabdyozhsi Terven 
meglelolt reszeivel, 

d, a bovites harmadlk utemekent meghatirozott 
(20020 I), 21 067 118,210671130 Hrsz.-u ingatlanok Szabalyozhsi Terven megjelolt 
reszeivel. 

(3) A (2) bekezdesben felsorolt telekalakithsokat a temeto bovitesnek iitemezesevel ossze kell 
hangolni. 

(4) Legkesobb a temeto bovitesenek 11. utemekor 
a, a 2 14007,2 14006/1,2 1400612 Hrsz.-u telkek Szabdyozhsi Terven jelolt reszeinek 

egyesitesevel telket kell alakitani a temeto uj bejirati eloterenek es parkolohelyeinek 
szhi ra ,  

b, a 2 14006/2,2 1400611 Hrsz.-u telkek Szabdyozhsi Terven j elolt reszeinek egyesitesb 
el telket kell alakitani a temeto gazdasagi kiszolgdhsa es a temetohoz kapcsolodo 
szolgdtathok elhelyezese szimira, 



c, a b, pontban meghatarozott ingatlan tobb telekre oszthato. Mnimalis telekmeret 
2000m2. 

(5) A 34-es jelu ovezetbe sorolt gepkocsi szerviz teriileten lev0 2 1067 1/26,2 1067 1/27, 
2 1067 1/29 Hrsz.-u telelungatlanokat a Szabalyozhsi Terven jelolt telekalakithsok utiin 
egyesiteni kell. 

(6) A 34-es ovezetbe sorolt garbsepitesre lujelolt ingatlanokat a Szabdyozhsi Terven megha- 
tiirozott hathokkal a 21067 1/30 es a (21067 117) Hrsz.-u tekekbol ki kell alakitani. 

(7) Kozlekedki teriilet kozteriileti telkeit - a Szabdyozasi Tervben jelzett telekalakithsokkal 
ki kell alakitani, azaz: 
a, a Csepeli $ ut nyomvonala szhara  a 

214009,214008,214006/2,214007 Hrsz.-u telkek egy resknek osszevonhsaval kell 
telket alakitani, 

b, a II. Rakoczi Ferenc ut (200202) Hrsz.-u telkevel egyesiteni kell a 200184 Hrsz.-6 
telek Szabalyozhsi Terven jelolt reszet, 

c, a Pluto utca (200200) Hrsz.-6 teket egyesiteni kell a 
(214001), 214002,214003,214004,214005,214006/1,214007, (214104), 
(20020 1) Hrsz.-u tekek Szabdyozhsi Terven jelolt reszevel, valamint a 200 199 Hrsz.- 
u ingatlannal. 

34-ES OVEZETBE SOROLT TERULETEK BEEP~TESI E L O ~ R ~ ~ A I  
5.5 

(1) A 4. §(5) bekezdeseben meghatiirozott telken 
a, a 34-es ovezetnek megfelelo hnkcioju letesitmeny helyezheto el, luveve lako- es 

szdlhsjellegii epitmenyt, valamint benzinkutat, 

b, meglevo gepkocsi szerviz bovitesenek, v. esetleges hnkciovdthsinak elofeltetele a 
Szabdyozhsi Terven, ill. a 4.5 (5) bekezdesben meghathrozott telekalakiths 
vegrehajthsa, 

c, szabdyozhssal lualakult uj ingatlan beepithetosege: max. 50% 
homlokzatmagassag: max. 9m 
zoldfeluleti fedettseg: min. 20% 

d, meglevo csarnokepiilet bovitese eseten a Szabdyozasi Terven eloirt tervezett beepites 
kotelezo ervenyii konttirja betartando. 

e, meglevo csarnokepulet bovitese akkor engedelyezheto, ha a bovitett epulet epiteszeti- 
leg egyseges, es a f'6kozlekedesi utvonal kozelsege dtal megkivint minosegi kovetel- 
menyeknek megfelel, 

f ,  az e, pontban eloirt kovetelrneny teljesiteset a Foepitesz irhsos velemenyevel kell iga- 
zolni, melyet az engedelyezesi eljkhsnd figyelembe kell venni, 

g, az epuleteknd magasteto lualakithsa kotelezo. 

(2) A 4. §(6) bekezdeseben meghatiirozott ingatlanok: 
a, a Kis Nyirfa utca menten bonthsra keriilo garkssor potlhsiira, valamint a szomszedos 

lakoteriilet gepkocsielhelyezesi sziiksegletenek luelegitesere haszndhatok, 

b, mindket telken maximum 45-45 fero helyes garkssor epitheto, 



c, legkesobb az elso garhzsletesitmeny atadhsakor a Kis Nyirfa utca garhzssor elbontan- 
do, 

d, az epiileteket a telken a Szabalyozhsi Terven abrhzolt beepitesi formaban javasolt 
elhelyezni, 

e, ha a d, pontban tkgyalt beepitesi format01 eltero epuletkonfiguraciot szandekoznak 
megvalositani, ugy beepitesi terv keszitkse es Foepiteszi velemenyeztetese sziikseges, 
melyet az engedelyezesi eljarhsnal figyelembe kell venni, 

f ,  az epitmeny magastetovel fedetten letesitendo, 

g, a Krizantem utckol ingatlanonkent maximum 4-4 gepkocsibejarat nyithato, 
h, a szabalyozhssal kialakult uj ingatlanok beepithetosege: max. 40%, 

homlokzatmagassag: max. 4,5 m 
zoldfeliileti fedettseg: min 20% 

TEMETO, VALAMINT A TOVABBI 35-0s OVEZETBE SOROLT TERULETEK 
BEEPIT~SI ELO~RP;SAI 

6.5 

(1) A temeto fibejaratht es kozponti uj teret, legkesobb a 1I.Rakoczi Ferenc utca 
korszeriisitkseig - az uj Csepeli ut es a Pluto utca sarkan a Szabalyozbi Tervben erre a 
celra lujelolt teriiletre kell athelyezni. A jelenleg bejarat, mint a temeto ideiglenes bejkata 
tavlatban is megrnarad. 

(2) A temeto meglevo, fasorokkal szegelyezett belso uthalozatat meg kell tartani. 

(3) A bovitesre szant teriiletek kozlekedesi szerkezetet a meglevo es megorizendo 
szerkezethez kell igazitani. Az ujonnan a temetohoz kapcsolt teriiletek belso 
uthhlozathak lualakithsa soran, az iitem teljes teriiletere luterjedo beepitesi tervet kell k b  
sziteni es az epitksi hatosaggal jova kell hagyatni. 

(4) A temetot az uj telekhatarain belathst gat10 keritessel kell koriilvenni. A kerites menti 
zonaban intenziv, (urnafalas, urnasiros) v. csaladi sirboltos temetkezesi format kell 
alkalmazni, "szorbos" temetkezesi forma sziunka a bovites 111. iiteme teriileten kell helyet 
biztositani. 

(5) Biztositani kell a temeto uj epiteszeti elemeinek, igy a bejiratnak, az uj fiternek, a fiter 
koriili epuleteknek es az uj keritesnek magas epiteszeti szinvonalat a jelen rendelet 
9.§(l)a,b, 9.§(2)a,bY 9.§(4)b, 9.§(5), 9.§(7)b-f pontjai szerint. 

A temeto uj fibejkata elott a 4.§(4)a, pontjaban meghathrozott telken a temeto hasznala- 
tiihoz sziikseges bejkati eloter Q gepkocsiparkolo letesitmenyek helyezhetok el. A 
SzabiilyoAi Terven jelolt epitesi helyen az ovezetnek megfelelo letesitmenyek 6s epitme 
nyek valosithatok meg. Csak a teljes teriiletre kiterjedo terv engedelyezheto a 7.5 szerint. 
Az ingatlan ( parkolo ) jelkepes (50 cm magas), vagy sovenykerit6ssel keritheto be a 
parkolo vonatkozbaban a rendelet 9.9 (7)bek. h, pontja szerint. 

(7) Az uj Csepeli ut menten, a 4.§(4)by pontjiban meghathrozott telken a temeto 
mukodesehez sziikseges gazdasagi, es a temetkezeshez kotodo szolgaltato tevekenyseg 
folytathato. 



(8) A (7)bekezdesben meghatarozott ingatlan(ok) 
kotelezo epitesi helyenek max. 50%-a epithet0 be. 
hornlokzatmagassag : max. 7.5 m 
zoldteriileti fedettseg: min. 20% ( ingatlanra vetitve ) 
kotelezo elokert: 11. Rakoczi Ferenc ut felol: min. 15m 
Csepeli ut felol: min. 10m. 
Az elokertben is sirkovek es temetkezesi kellekek bemutathatok. 
A letesitendo kerites engedelykoteles. A kerites epitesere vonatkozoan a 12.s (3) bek. fog- 
laltaknak megfeleloen kell eljarni. 

(9) Az ovezetben epuletet elhelyezni csak beepitesi terv alapjan lehet a 13.9 (1)bek. a, pontja- 
ban foglaltaknak megfeleloen. 

(10)Az uj 6teret es epuleteit az autobusz vegallomh es epuleteivel egyiitt es osszhangban 
beepitesi terv alapjhn kell megtervezni. 

(1) Az ovezetben jelolt epitesi helyen belul csak virag-es hirlaphsito pavilon, autobuszvaro 
es iranyito epulet letesitheto. 
- epitesi hely max. 50%a- epithet8 be, 
- homlokzatmagassag: max. 4,5 m 

(2) A temeto bejhrata nem epitheto el. 

(3) Az epuleteket az uj Fo ter es epuleteivel egyiitt es osszhangban beepitesi terv alapjan kell 
megtervezni, a rendelet 13. $ (1)bek. a, pontjaban foglaltaknak megfeleloen. 

(1) A kozpark teriileten csak az ovezetnek (71-es) megfelelo jatszb plhenii zoldteriileti lete 
sitmenyek helyezhetok el, max. 2%-os beepitettseg betarthsa mellett. 

(2) A kozparkban az (1) bekezdksben meghatarozott letesitmenyek a teljes parkteriiletre luter- 
jedo beepitesi terv es a tervezett letesitmknyre vonatkozo kerteszeti engedelyezesi terv 
alapjhn letesithetok, a 13. $ (1)bekezdes a, pontja szerint. 

(1) A fold vedelme: 
a, A temeto hagyomhnyos (koporsos) temeteseinel (es altalaban a temetes egesz techno- 

logiai folyamatiiban) be kell tartani a vonatkozo kozegeszsegiigyi eloirhsokat. 



b, A temetoben keletkezo zold hulladekot a gazdasagi udvarban erre a celra lujelolt he- 
lyen, zart edenyekben, vagy szilard burkolattal ellatott teriileten szabad csak tarolni. 

c, A gepkocsiszervizben a gepkocsik mosba csak zsir es olajfogoval ellatott szilhrd bur- 
kolal5 teriileten tortenhet. Az itt osszegyiilt veszdyes hulladekot csak engedellyel ren- 
delkezo szakceg szallithatja el. 

(2) A levegotisztasag vedelme: 
a, A temetes technologiajaban olyan technikai megoldast kell alkalmami, hogy - kulonos 

tekmtettel a kornyezo lakoteriiletekre- az I. levegotisztasagi teriileti kategoria kove- 
telmenyei (mind a levego illat, mind fizikai szennyezettseget teluntve) betarthatok 
legyenek. 

b, A gepkocsi szerviz es a temeto szolgaltato sayaba telepitett kiszolgdo uzemek epitesi 
engedelyezesi dokumenthciojahoz szhitast kell mellekeh, mely igazolja, hogy az 
epuletbol levegoszennyezo anyag, a megengedett hathrerteken l5l nem keriil a leve- 
gobe. 

(3) A vizek vedelme: 
A vizminoseg vedelmet szolgdo kerdesekben a hatdyos vonatkozo rendelkezesek szerint 
kell eljarni. (LVII. Tv. a vizgazddkodkrol) 

(4) A csend vedelme: 
a, A temeto teriilete es a kornyezo lakoteriiletek I. csendvkdelmi ovezetbe tartoznak, 

igy az uj Csepeli ut menten letesitett szenizsavban telepitett szolgaltato 
letesitmenyek, ill. a II. Rikoczi Fferenc ut menten megmarado gk. szeniz olyan 
technologiat, dl. zajcsokkento muszah megoldbt koteles alkalmazni, m i  a 
csendvedelrm ovezet eloirhat nem serti. 

b, Az epitesi munkdatok megkezdese elott a luvitelezonek a 411984. (I.23.)EuM.sz ren- 
delet alapjh zajhbocsathi hathrerteket kell kernie a helyi onkormanyzattol es a meg- 
hathrozott ertek, illetve korlatoziw betartbat az epitkezes teljes ideje alatt biztositani 
kell. 

c, A temetot ovezo uj keritest akusztrkai szempontbol meretezni kell, s annak epitesi 
engedelyezesi terveben be kell mutatni, hogy a tervezett fa1 a kulso kozlekedesi 
zajokat mdyen mertekben csokkenti a temeto teriileten, dletve a temetdst kisero 
kegyeleti jelzohangok te rjedeset a kornyezo lakoteriiletek fele a fal milyen mertekben 
gatolja. 

(5) Vedothvolsag: 
A temeto koriil az OESZ 1 .sz. mellekleteben eloirt 50m vedothvolsagon belul 
lakoepiilet nem helyezheto el. A vedotavolsag ertelmezeset a tervezesi teriilet D-Ny-i olda- 
lh a Szabdyozbi Tervben megha~ozott  modon kell alkalmazni. 

(6) Hulladek kezeles: 
A hulladekgazdalkodb szabdyozkat szolgdo kerdesekben a hatdyos vonatkozo rendel- 
kezesek szerint kell e l jh i :  1021 1996.(W. 12.) Kt rendelet a veszelyes hulladekokrol, va- 
lamint a 161 1996. (VII. 15 .) BM-KTM egyiittes rendelet a telepulesi szilhrd es folyekony 
hulladekokra vonatkozo helyi kozszolgdtath ellathshrol. 

(7) Zoldteriiletek halakitha es a novenyzet vedelme: 
a, A tervezesi teriileten, a 71-es ovezetii kozparkban biztositani kell minimum 75%-os 

aktiv zoldfeluleti arhyt. 
b, A temeto teriileten a belso uthdozat mellett fasorokat kell telepiteni. A meglevo faso- 

rok vdendok. 



c, Az uj temetot ovezo keritb melle falra felhto novenyeket, a fa1 kiilso oldalan fasort 
kell telepiteni. 

d, A temeto teljes teriileten novenyeket telepiteni, utcabutorokat elhelyezni csak egys6- 
ges kerteszeti terv alapjin lehet. 

e, A temetoben, annak falan hrdeteseket, kegyeletserto feliratokat elhelyezni nem lehet. 
A tajekoztato tablakat 6s feliratokat terkepeket a kerteszeti terv reszekent kell megter- 
vezni 6 ennek megfeleloen elhelyezni. 

f, A temeto belso uthdozatat szilhrd burkolattal kell ellatni. 
g, A tervezesi teriiletet ovezo utak menten - Krizantem utca - II.R&oczi Ferenc u.- uj 

Csepeli ut- Pluto utca, legkesobb az utak felujitha atepitbe v. korszeriisitese soran- 
kertbzeti terv alapjan fasorokat kell letesiteni az ut mindket oldalan. 

h, A Szabdyozhsi Terven jelolt uj parkoloteriileteket, mind a temetoi abejhrat, mind a 
Pluto utca elott fasitani sziikseges. Mmimum 4 gk. fdhsonkent 1 db ketszer iskolbott, 
elonevelt ut sorfat kell telepiteni, a parkolokat fhsithssal egyiitt kell megvalositani. 

(I) A tervezesi teriiletet ovezo 60-as ovezetii utak koziil 
- a 1I.Rhkoczi Ferenc utca forgalmi ut 30m, 
- az uj Csepeli ut gyiijto ut 18m, 
- a Pluto utca gyiijto ut 26m, 
- a h n t e m  utca d j t o  ut 16-22m, 

szabdyozbi szelesseget kell blztositani. 

(2) Az uj Csepeli ut, valamint a Pluto utca temeto feloli oldalan meroleges befdhsu 
parkolosavot kell az utakrol nyiloan kialakitani, osszesen rnintegy 240 gk. dlhsal. 
A gyiijtoutakra merolegesen tervezett parkolohelyeket a forgalmi sawal parhuzamosan 
lualakitott beallhs segito szervizsawal kell ellatni. 

/ \ 

! 1 (3) A temetotol eszakra elhelyezkedo vhrosreszt felthro buszviszonylat jhratait az uj bejhrat 
megnyithsaval egyidejiileg- meg kell hosszabbitani, es ezzel biztositani kell a temeto uj 
bejhrathnak tomegkozlekedesi kapcsolatht. 

(4) A (3) bekezdesben thrgyalt meghosszabbitott buszviszonylat vegallomhsat a Csepeli 6s 
Pluto utca keresztezodeseben kell elhelyezni. 
A forgalmi megoldhssal osszhangban 6 a forgalmi epiilettel osszehangoltan - beepitesi terv 
alapjin - viraghsito pavilonok epitese engedelyezheto a kozteriileten. Az epitbi tervet 
a temeto uj aterere kesziilo beepitbi tervvel egyiitt, azzal osszhangban kell elkesziteni 
es azt a kozlekedesi illetekes szakhatosaggal is egyeztetni kell. 

(5) A temeton beliili gepjhiikozlekedbt csak max. 30 km-es sebessegkorlatozhssal lehet 
engedelyezni. Az egyeb idoszakos behajthi korlatozhsrol a kozonseget tijekoztatni sziik- 
seges. 

(6) A temeto bejaratait megkozelito utvonalakon- a bejhratoktol 150 m-es thvolsagon beliil- 
kegyeletserto hirdetes, orihsplakat feldlitha a tervezesi teriileten nem engedelyezheto. 



(1) A teriileten uj epuletet letesiteni, csak teljes kozmuvesites mellett szabad. 

(2) A kozmuletesitmenyek elhelyezesenel az MSZ 7487f2-80 szabvhy es vonatkozo egyeb 
hatosagi eloirhsok es szabhyok eloirhsai szerint kell e l jh i .  

(3) A temeto teriileten 50m gyaloglhsi tavolsagon belul elerheto vizveteli helyeket kell letesi- 
teni, tovabba a bejkatok kozeleben nyilvhos illemhelyeket kell uzemeltetni. 

(4) A teriileten lev0 tiizolthsra alkalmas oltovizhalozatot felul kell vizsgih es a mertekado 
tiizszakaszra szhitott megfelelo nyomhsu es mennyisegii oltovizet biztositani kell, mely- 
nek igazolhsat az epitesi engedelyezesi eljarhs soran dokumentih sziikseges. 

(5) A temetoben halakitott epitmenyek megkozelitesere tiizoltogepjarmuvek kozlekedesere 
alkalmas megfelelo teherbirhsu utat kell biztositani. 

\ 

(1) A terv teriileten megvalositando telkes nagy zoldfelulettel rendelkezo intezmenyek es a 
kozparkokban letesitendo barmely epuletek epitesi engedelyezesi eljhrhsat megelozoen elvi 
engedelyezesi eljkhst kell lefolytatni. Az elvi epitesi engedely mellekletekent keszitett 
beepitesi es latvhytervben kell igazolni, illetve bemutatni 
- a tervezett beepitettseg es zoldfeluleti fedettseg merteket, ( eloirhsoknak megfeleleset ) 
- az epulet fbnkciojhhoz sziikseges parkoloszam telken, illetve az epitesre kijelolt teriileten 

beluli elhelyezesi lehetoseget, 
- az esetleges hszolgalo forgalom megoldhsat (a kozteriiletek 6s a szomszedos ingatlanok 

kal valo, azokat nem zavaro kapcsolatht ), 
- a meglevo ertekes novenyzet megtarthsat, 
- a tervezett telken beliili zoldteriiletek fbnkcionhlis halakithsat, 
- es a tervezett beepit& latvanyat a kozteriiletek felol es egyeb a latvirny szempontjabol 

jelentos iranyokbol. 

(2) ~j letesitmenyek elhelyezese, vagy meglevo letesitmeny fbnkcio vdthsa, atalakithsa eseten 
az epitesi engedelyezesi tervekhez kerteszeti tervet kell csatolni, melyet elozetesen az 
onkormhyzat Jegyzoje dtal e kerteszeti szakfeladattal megbizott koztisztviselojevel 
egyeztetni kell. 

(3) Mnden ovezetben a keritks tervet a hatosagi eljkhs soran a Foepitesszel egyeztetni kell 
6s annak velemenyet az engedelyezesi eljarhs so rh  figyelembe kell venni. 



(1) A 12.9 (1) bekezdeseben eloirt beepitesi terv es latvhyterv epitesi hatosagi szempontb61 
az alabbiak szerint ertelmezendo: 

a, beepitesi terv: 
Az RRT olyan reszlete, amely valamely teriilet vagy 1-es - tobb onhllo epiilettel, vagy 
epiiletcsoporttal is beepitheto - telkek felhasznalhatol &ggo beepitesi modjat allapitja 
meg. A beepitesi tervet M=1:500, vagy 1:200 ma. helyszinrajzokkal, miiszah leirhsal 
kell dokumentiilni, az eredeti es a tervezett allapotra vonatkozoan. A terv tartalmazza a 
tervezett letesitmeny adatait, mereteit, az epiiletegysegek elhelyezeset a parkolh, 
az arufeltoltes, a kozmiiellath, a zoldfeliiletek kerteszeti halakithanak megoldhat. 
A dokumentaciohoz mellekelni kell sziikseg szerint a szakhatosag velemenyeket, elo- 
zetes kornyezeti hathstanulrnanyt. 

b, latvanyterv: 
Az RRT olyan reszlete, mely a meglevo es tervezett beepites utcakepi, homlokzati 
megjeleneset valamely kozteriileti utszakasz, kozhasznala~ teriilet, vagy vizfeliilet 
iranyabol hvatott bemutatni. A dokumentaciohoz M=1:500, vagy 1:200-as ma. hely- 
szinrajzot, utcakepet, szintervet, perspektivikus kepet, miisz& leirast es sziikseg 
szerint a kozmiiegyeztetesrd tervezoi nyilatkozatot kell csatolni. 

(2) Az (1)bek. a, b, pontban szereplo terveket az iigyfel kerelmere elvi, vagy epitesi engedB 
lyezesi eljarh kereteben az epitesiigyi hatosag hagyja jova. 
Az elbiralh soran a keriileti Foepitesz es az onkormanyzati Jegyzo altal a kerteszeti szak 
feladattal megbizott koztisztviselo velemenyet is be kell szerezni 6s az engedelyezesi eljhrh 
soran figyelembe kell venni. 

Az uj ovezetekben az ovezetatsorol~ jovahagyhhig csak a telekalakitiis, ut-es kozmii letesit- 
menyek megvalositha engedelyezeheto. 

(1) E rendelet az ovezeti besorolhok hvetelevel luhirdetese napjan az 54311998. (XII. 15.)Kt 
Hathrozat szerint lep hatiilyba. Ezzel egyidejiileg a terv teriiletere korabban kesziilt rende- 
zesi tervek es nyllvantartott, de nem jovahagyott terrajzok ervenyiiket vesztik. 

(2) Az ovezeti besorolhok a tervezesi teriilet kulteriileti reszenek belteriiletbe vonhat kkiieto- 
en, a muveles aloli kivonha napjh, ill. az ovezetmodosiths elfogadhat kovetoen lepnek 
hatiilyba. 



(3) E rendelet eloirasait a hatdyba lepese napjaig I. folai hatitrozattal meg jogerosen el nem 
birdt, folyamatban lev0 iigyekben is alkalmazni kell. 

(4) A tervben foglalt eloirhsoktol va1o elteresre a jelen rendelet es Szabalyozasi terv 
modosithsaval van lehetoseg. 

/b $5 
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