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Budapest - Csepel bnkormanyzata 
3911998. (XII. 15.)Kt RENDELETE 

a Budapest - Csepel 11. Raik6czi F. u. - 210608 hrsz-u ingatlan - Tanmuhely koz- 
Poszt6gyair u. - Petofi utca - Betu utca ailtal hatairolt teriiletre vonatkoz6 

RCszletes Rendezbi Tervrol 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepviselo Testiilete az 1990. evi LXV tv., valamint az 
1964. evi 111. tv. ( ~ t v . )  6.,25. 9-ai es az ~ t v .  54. $-a felhatalmazhsa alapjan a kovetkezo 
rendeletet alkotja: 

Az eloirisok hatailya 
1.9 

(1 ) Jelen eloirhsok hatiilya a Budapest XXI. keriilet II. Rikoczi Ferenc utca - 2 10609 hrsz-u 
ingatlan - Tanrnuhely koz - Posztogyir u. - Petofi utca - Betii u. altal hatiirolt teriileten lev0 
ingatlanokra terjed kl. 

(2) Az erintett ingatlanok az aliibbi helyrajzi s z h u  ingatlanok: 
210583,210585,210586,210587,210588,210590,210592,210593,210594,210595, 

,d 210596,210597,2 10599,2 10600,2 10601,2 10602,210604,2 10605,210606,210607, 
I. 2 10608 

Az Cpitett kornyezet vCde1mCt szolgail6 
helyi vCdettsCg eloiraisai 

2.9 

(1) Budapest Foviiros Kozgyiilesenek 5411993. (1994. 11. 1.) sz. rendelete helyi vedettsegii 
epuletegybttesse nyilvhnitotta a terv teriileten belul 

a II. Rik6czi Ferenc utca - Kereszt utca - Petofi utca - Betii utca dtal hatiirolt 
teriileten 1evo ingatlanokat, az un. "kiilso" lakotelepet 

valamint helyi vedettsegii epulette nyilvhdtotta a terv teriileten belul 
a 210601 hrsz-u, a Posztogyirr utca 3. sz. alatti, 
a 210604 hrsz-u, a II. Riikoczi Ferenc utca 17 1. - Posztogyir utca 2. sz. alatti, 
a 210605 hrsz-u, a Posztogyiir utca 4. sz. alatti 

epuleteteket. 



(2) Az 5411993. (1994. 11. 1.) sz. Bp. Fov. Kozgyiiles rendelete 10.S (2) bekezdese alapjb a 
vedelem alatt dl6 ertekek megorzese erdekeben - a hatdyos jogszabdyok keretei kozott - az 
illetekes elsofokti epitesugyl hatosag kotelezheti a vedelem alatt dlo, valamint a vedett 
teriileten beliil taldhato epuletek, illetve epitmenyek tulajdonosait, illetve hasznitloit: 

a jokarbantarhra, fenntartisra valo kotelezettseg teljesitesere, 
az azokat elektelenito, idegen reszek elthvolitiishra, 
a vedett ertekek jellegenek krfejezesere, vagy hatiisosabb ervenyesiilesere irhyulo 
munkdatok elvegzesere, 

A jelzett munkdatok koltsegei a tulajdonost, (haszndot) terhelik. 

(3) Az (1) bekezdesben foglalt helyi vedettsegii epiiletegyiittes, valamint a helyi vedettsegii 
epuletek tovabba ezen ingatlanokon tervezett mindennemii epitesi, atalakitiisi tevekenyseg 
epitesi engedelyezesi eljhrasa so rb  a terveket - a 5411993. (1994. II. 1.) sz. Bp. Fov. 
Kozgyiiles rendeletnek megfeleloen - a fovhrosi fijegyzovel, illetve a fivirosi Polghesteri 
Hivatal fiijegyzo dtal kijelolt reszlegevel - jelenleg Fovhrosi ~rtekvedelmi Iroda -, valamint a 
keriileti Foepitesszel egyeztetni sziikseges, aktknek a velemenyet az engedelyeztetes sorh  
figyelembe kell venni. 

Az eloirasok alkalmazaisa 
3.9 

(1) Az 1. §-ban lehathrolt, jelen eloirbok hathlya ala tartozo teriileten ( tovabbiakban a terv 
teriilete ) teruletet felhaszndm, epitesi teket, epitksi teriiletet lualakitani, az epitesre szolgdo 
foldreszleteken epitesi tevekenyseget folytatni, valamint ilyen celra hatosagi engedelyt adni - az 
Orszhgos ~ ~ i t e s i i ~ ~ i  Szabdyzatnak (OESZ), a Budapesti Vhrosrendezesi Szabdyzatnak 
(BVSZ), az dtalbos ervenyii rendekezeseknek es hatosagi eloirisoknak, valamint a 
szabdyozbi tervnek es jelen eloirboknak megfeleloen szabad. 

(2) Jelen eloirbok csak a mellekelt szabdyozbi tervvel egyiitt ervenyesek. 

(3) A vedettseg alatt hllo epuletek es Cpuletegyiittesek eseteben az 541 1993. (1 994. TZ. 1 .) sz. 
fivhrosi rendelet eloirbai es jelen rendezesi terv eloirbai szerint kell eljami. 

(4) A szabdyozisi terven kotelezonek kell telunteni 6s meg kell tartani: 
- az ovezeti kategorihkat 
- az ovezetek beepitesi eloirbait ( maximdis beepitettseg, maximdis szintteriilet, 

minimiihs zoldfeliileti mutato es maximiihs homlokzatmagassagok ) 
- a szabdyozbi vonalakat 
- az epitesi vonalakat 
- a szabdyohi terven kotelezonek jelolt epuletbontiisokat 
- az epiiletbovitesek kotelezo hathrvonalk 
- a foepiiletek atepitesQe eloirtakat 
- a gepkocsitiirolo epiiletek lujelolt helyet 



(5) A kotelezo ervenyii elemek modositiisa a reszletes rendezesi terv modosithsat vonja maga 
utan. 

(6) Az irhyado jelleggel szabalyozott, valamint az (1) bekezdesben nem emlitett elemek 
tiijekoztato jelentosegiiek, ezert azok az RRT modosithsa nekul is megvdtoztathatok. 

Teriiletfelhasznailais - ~ ~ i t ~ s i  ovezetek 
4-5 

/ 
\ ,  

(1) A terv teljes teriilete intezmenyteriilet, azon beliil a BVSZ szerinti 34-es jelu epitesi 
ovezetbe tartozk, mely elsosorban a lakossag alapfokii ellathat biztosito intezmenyek 
elhelyezesere szolgd. 

(2) A tervezesi teriilet teljes kozmiivesitessel ellatott telkein az alabbi rendeltetesu, egy, vagy 
tobb onallo rendeltetesi egyseget magaban foglalo foepiilet helyezheto el, illetve a meglevo 
epiiletek ezen rendeltetesi cdra haszndhatok: 

alapfokii intezmenyek, - luvetel a II. Rhkoczi F. u. melletti egy telek melysegii 
terulet, ah01 gyermekmtezmenyek nem letesithetok -, 

lako-, es szallhepiiletek, 

valamint a 7. 9 (1) bekezdeseben azonositott es 7. jelu teriileten ezeken tirlmenoen: 
a lakoteriileti kornyezeti normativakat betarto lusipari muhelyek, 
kocsimoso es szemelygepjitrmiivek karbantarto muhelyei. 

(3) A (2) bekezdesben foglalt rendeltetesekrol valo elterest teriileti bonthsban a 9.9 
< tartalmazza. 

(4) A tervezesi teriileten mellekepiilet csak a szabdyozhi tervben jelolt helyen a 9.9-ban 
foglalt teriileten Ietesitheto. Ah01 a szabalyo&i terv a mellekepiilet helyet nem rogziti, ott az a 
teriiletre vonatkozo jogszabdyok betartha mellett csak a fiepiilettel egy tomegben alakithato 
ki. 

(5) A tervezbi teriileten gepkocsi tho10 rendeltetestbl eltero hasnalata nem engedelyezheto. 

Telekszabailyozais, telekalakitais 
5.5 

(1) A terv teriiletet ket helyen einti utcai szabdyo&: 
a Betii utca - II. Rhkoczi Ferenc utca ta ldkozhhd a Betii utca kozterulet 
szabdyohi szelessege a csomopont lualakithshhoz sziikseges mertekben novekszk; 



a Tanmiihely koz - Posztogyar utca taldkozbhd a Tanmiihely koz kozteriilet 
szabalyozbi szdessege a 2 10607 hrsz-u ingatlan teriiletet csokkentve novekszik. 

A szabalyozbt a szabdyozbi tervnek megfeleloen kell halakitani. 

(2) Az ovezetben egyedi 6s tombtelek is halakithato. 

(3) A meglevo telekdlapotok - a szabalyozbi terven abrkolt javasolt telekalakithtol elteroen 
is - megvdtozhatoak az alabbi esetben: 

telekegyesites eseten; 
telekhathr 5%-os modositba eseten, ha a modosith a tulajdonviszonyok rendezesdt 
szolgdja 6s nem hoz letre ujabb, a hathlyos epitesi eloirhoknak meg nem felelo 
dlapotot; 

(4) A telkek pontos meretet, 6 geometnhjat a vonatkozo eloirbok kozott telekalakithi eljarh 
so rh  kell meghatkozni. 

(5) A telekalakithi eljarb so rh  a halakulo uj, vagy modosulo telkek az ovezeti eloirhoknak, 
bekpitettsegenek, szintteriileti Q zoldfeliileti mutatojhak, valamint az elokert, oldalkert 6s 
tiizthvolsagra vonatkozo eloirboknak a meglevo beepites eseten is meg kell felelnie jelen 
rendelet vonatkozo eloirbainak. 

(6) Az (1) - (5) bekezdes eloirhaitol valo elterks csak a reszletes rendezQi terv modosithaval 
lehetseges. 

A 34 jelu int6zmCnyteriiletre vonatkoz6 ovezeti eloirisok 
6.5 

(1) A tervezesi teriileten beliil a telkek uj epiilet epitese eseten -a tiizthvolsagokra vonatkozo 
eloirbok betartha mellett - szabadondlb beepitessel epithetok be az OESZ altalanos 
rendelkezeseinek 6s a szabalyo~i  tervnek megfeleloen. 

(2) Meglevo Gepiiletekhez va16 hozz96pites, bovitts eseten is be kell tartani az OESZ 
szabadonAll6 bekpitksi modra, valarnint az oldal- es hatsokertek mketeire vonatkoz6 
eliiirhait. Az elokertek meretet a szabalyozbi terven feltiintetett Cpitesi vonal hatkozza meg, 
illetve ah01 ilyen kulon nem taldhat6 az OESZ eliiirhai Crvenyesek. 

(3) Amennyiben a meglevo fiepiilet telken valo elhelyezkedese nem felel meg az (1) bekezdes 
eloirbainak, mint meglevo dlapot megtarthat6, felujithat6 6s a meglevo szabdytalan Allapotot 
tovabb nem ront6 modon bovitheto, amennyiben az egyeb eliiirhok azt lehetove teszik. 

(4) A tervezesi teriileten tervezett meglevo epiilet bovitese 6s uj epiilet epitkse eset6n egy 
telken csak egy fiepiilet ldtesitheto, a 7. jelii teriilet hvetelevel. 



Az iivezeten beliili teriileti tagoz6dh 
7-5 

(1) A teriilet beepitettsegenek jellernzoi alapjhn az alabbi, homogen jellemzokkel rendelkezo 
alteriiletekre oszlik: 

1. jelu teriilet: A helyi vedettseg alatt dlo, a 210583, 210585, 210586, 210587, 
210588, 210590, 210592, 210593, 210594, 210595, 210596, 210597 hrsz-u 
ingatlano kon elhelyezkedo epuletegyiittes. 

2. jelii teriilet: A 210601 hrsz-u ingatlan, melyen helyl vedettseg alatt a110 epulet dl. 
3. jelu teriilet: A 210599 hrsz-u 6s a 210600 hrsz-6 ingatlanok. 
4. jelu terulet: A 210602 hrsz-u ingatlan. 
5 jelu teriilet: A 210604 hrsz-u es a 210605 hrsz-u ingatlanok, melyeken helyi 

vedettseg alatt idlo epuletek dlnak. 
6. jelu teriilet: A 2 10606 hrsz-u es a 2 10608 hrsz-u ingatlanok. 
7. jelu teriilet: A 2 10607 hrsz-u ingatlan. 

A beCpitCsre vonatkoz6 eloirasok 
8.5 

(1) A 7. 8 (1) bekezdeseben azonositott alteriiletekre eltero beepitesi eloirhok vonatkoznak, 
melyeket az alabbi tiiblkatban foglaltaknak megfeleloen kell betartani. 

(2) A megengedett legnagyob utcai homlokzatmagassag az oldal- es hatsohomlokzatoknd sem 
16pheto tirl, s meg tetotkrbeepites eseten sem novelheto. 

1. jelu teriilet: 
2. jelu teriilet: 
3. jelu teriilet: 
4. jelu teriilet: 
5 jelu teriilet: 
6. jelu teriilet: 
7. J 'elii terulet: 

(3) Ezen el6irhsok vonatkozhsaban az epiilet brutto szintteriiletet - a BVSZ lakoteriiletre 
vonatkozo 5.8-hhoz hasonloan - az epitmenyszintek brutto teriileteinek osszegekent kell 
sMtan i .  A s M t h  sorhn a pinceszintnek rnin6sul0, tovabba az 1,90 m-nel lusebb szabad 
belmagassa& teriileteket figyelmen kiviil kell hagyni. A szintteriileti mutato az epulet brutto 
szintteriilete es a telek teriiletenek hhnyadosakent ertelmezendo. A zoldfeluleti ariuny az aktiv 
zoldfelulettel fedett teruletek es a telek teriiletenek hhnyadosakent ertelmezendo. A homlokzat 
magassag az OESZ eloirhsai szerint s ~ o l a n d o .  
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Az egyes teruletek kiegkszito beCpitbi eloirbai 
9.9 

(1) A 3.  jelu teriilet (210599 es 21 0600 hrsz-u ingatlanok), 6. jelu teriilet (210606 6s 210608 
hrsz-u ingatlanok) es a 7. jelii teriilet (210607 hrsz-G ingatlan) eseteben nincsenek ktegbzito 
beepithi eloirhsok. 

(2) - 1. jelu terulet: A helyi vCdettsCg alatt 6116, (a 210583, 210585, 210586, 210587, 
210588, 210590, 210592, 210593, 210594, 210595, 210596, 210597 hrsz-ti) 
ingatlanokon elhelyezkedo Cpuletegyiittes teruletkn - kivktel a 210590 hrsz-u 
ingatlanon az al6bbi foCpuletek helyezhetok el: 

lakoepiiletek, 
szdlhsepuletek. 

(a) A 210590 hrsz-G ingatlanon a (2) bekezdesben foglaltak mellett kereskedelrni intezmeny is 
elhelyezheto. 
(b) A teriileten - a 210587 hrsz-u es a 210590 hrsz-u ingatlanok kiv6televel - foepiiletet 
bontani csak az elsofok epitesiigyi hatosag engedelyevel, a helyi vedettsegre vonatkozo 
5411993. (1994. 11. 1.) sz. foviirosi rendelet eloirhsainak keretei koziitt lehet. Az ebb01 a 
szempontbol ktvetelt kepezo a 210587 hrsz-G es a 21 0590 hrsz-u ingatlanokon dl0 epiiletek 
kiilon engedely nelkul elbonthatok. 

(c) A teriileten bontandok a szabdyozhsi terven bonthra jelolt hozzaepitesek es a meglev6 
mellekepiiletek, mellekepitmenyek. Azokban az esetekben, ah01 a meglevo mellekepiilet 
elhelyezkedesben megegyezik a szabiilyozhsi terven abrhzolt gepkocsithrolo epitmenyek 
16tesitesere szolgdo teriilettel, vagy a aepiilet bontando bovithe elhelyezkedesben 
megegyevk a szabalyozhsi terven abrhzolt epuletbovitesi lehetoskggel, a bonthsal egyenetekii 
megoldhs az adott mellekepiilet, vagy epiiletbovites atepitese jelen rendelet eloirhsainak 
megfeleloen. 

(d) A telkeken mellekepiiletek nem helyezhetok el, a szabdyozhi terven rogzitett he13 
gepkocsithrolo epitmenyeken kiviil. Ezen gepkocsithrolok lualakithsaban harmonizdni kell a 
faepiilet epiteszeti tomegfomiilhsaval - magateto, tetohajlhs-szog, az epiilettomeg 
arhnyrendszere - es homlokzati anyaghasndadval. Ah01 a szabdyozisi terv gepkocsi throlo 
heyet nem rogziti, ott epitesi szhndek eseten a foepulettel egy tomegben alakithato ki. A 
gepkocsithrolo epiiletek maximhhs homlokzatmagassaga nem lehet tobb 3,O meternel. 

(e) Megorzendo a teriileten talidhato epiiletek eredeti formaja es anyaghaszndata; sem 
emeletraepites, sem a tetoformat megvdtoztato tetoterbe6pites nem megengedett. 
Beepitettseget novelo beepites csak a szabdyozhsi terven felhintetett pontokon lehetseges, a 
rendezesi terv alatimaszto munkarbzeiben szereplo miiszalu megoldhsokkal. 

(f) A meglevo epuletek tetotere csak meglevo lakhsok bovitedre hasmidhato fel. A tetoterben 
Gj lakh nem hozhato l h e .  A tetoterbekpites sorhn csak tetosikban fekvii nyilhsziirok 
helyezhetok el. 



(g) A telep egysegessegenek megorzese erdekeben torekedni kell a meglevo epuletbovitesek 
atepitbenek 6s a gepkocsitholok epitesenek egyseges megvalositashra. Az epitesi engedely 
rendeltetbi egysegenkent ondloan is luadhato. 

(h) A szabdyozhi terven abrhzolt gCpkocsithrolok maximas netto alapteriilete rendeltetbi 
egysegenkent 18 m2, darabszha nern haladhatja meg a szabdyozhi terven abrizoltakat. 
Ezen gepkocsitholok lktesitese Crdekeben a helyi epitesugyi hatosag megemelheti a telek eloirt 
maximdis beepithetosegkt. Ezen lehetoskg csak abban az esetben adhato, amennyiben a 
Eepulet meglevo bovit6se megfelel jelen rendelet eloirhainak. A megemelks merteke nern 
lehet tobb a gepkocsitholo elhelyezbehez sziikseges tobblet teriilet minimas m6rtkkknel. 

(i) ~j Wepuletek epitkse esetkn a hornlokzatmagassag a helyi vkdettsegii teriileten 1evo 
\ lualakult meglevo megmarado Cpuletek homlokzatmagassagat nem lepheti lid. 

(j) A teriileten utcai keritkskent utcafiontonkent egysegesen lualakitott kb. 1,5 m magasshgii, 
maximum 0,5 m magas, tomor lhbazattal rendelkezo, attiirt kerites letesitendo. Arhyrendszere 
6s szine harmonizdjon a meglevo epuletek jellemzoivel. Lhd meg a 1 1.5 (5) bekezdesenek (c) 
pontjat. 

(k) A teriileten torteno mindennkmii epitesi akciohoz - meglkvo kpuletek Mso, belso 
atalakitirsa, homlokzati szinezese, mellekepulet epithe, uj epulet epites, teto hejazat csereje, 
stb. - epitbi engedelyt kell kkrni az elsofokii epitesugyi hatosagtol. Az eljhrh sorh  a a helyi 
epitbugy hatosag a 2.5 (3) bekezdesenek megfeleloen kell eljhrjon. 

(3) - 2. jelu terulet: A 210601 hrsz-u ingatlan, melyen helyi vCdettsCg alatt a 6  
Cpulet ill. 

f (a) A telken meglevo vedett Eepuletet bontani csak az elsofokti epitesugyi hatosag 
engedelyevel, a helyi vedettsegre vonatkozo 5411993. (1994. 11. 1.) sz. Evhosi rendelet 
eloirhainak keretei kozott lehet. 

(b) Megorzendo a teriileten taldhato vedett Wepulet eredeti formajhak es 
anyaghaszniilatiinak jellege. Emeletraepites nern vegezheto, a tetoformat gyokeresen atalakito 
tetoterbeepites, illetve epuletbovites nern megengedett. 

(c) Az epiiletet erinto rnindennemii epitksi akciohoz - kiilso, belso atalakitirs, homlokzati 
szinezes, teto hejazat csereje, stb. - epitesi engedklyt kell keni az elsofokti epitesugyi 
hatosagtol. Az eljhrh sorh  a a helyi epitksugy hatosag a 2.5 (3) bekezdesenek megfeleloen 
kell eljhrjon. 

(4) - 4. jelu teriilet: A 210602 hrsz-6 ingatlan. 

(a) Megorzendd a teriileten talidhato epulet eredeti formajhak jellege. Emeletraepites nern 
vegezheto, a tetoformat gyokeresen atalakito tetotCrbeepitks, illetve epuletbovites nern 
megengedett. 



(b) A telken foepiiletet bontani csak az elsofok epitesugyi hatosag engedelyevel lehet. 

(c) Az epiiletet erinto mindennemii epit6si akciohoz epitesi engedelyt kell kerni az elsofok 
epitesugyi hatbsagtol. Az eljhrb so rb  a helyi epitesiigy hatosag a keriileti Foepitesszel 
egyeztetett eseti dontes alapjh maximum 0,5 m mertkkii elterkst engedelyezhet a fiepiilet 
tervezett talakitha u t h  lualakulo homlokzatmagassag es a jelenlegi lualakult 
homlokzatmagassag kozott. 

(5) - 5 jelu teriilet: A 210604 hrsz-ii 6s a 210605 hrsz-ii ingatlanok, melyeken helyi 
vkdettsig alatt ail16 Cpiiletek aillnak 

I 

(a) A telkeken meglkvo vedett foepiileteket bontani csak az elsofok epitksiigyi hatosag 
engedelyevel, a helyi v6dettsCgre vonatkozo 5411993. (1994. 11. 1.) sz. fovhrosi rendelet 
eloirbainak keretei kozott lehet. 

(b) Megorzendo a teriileten talhlhato vedett Repiiletek eredeti formajhak es 
anyaghaszndahak jellege. Emeletraepitks nem vegezheto, a tetoformat gyokeresen atalakito 
tetoterbekpites, illetve epiiletbovites nem megengedett. 

(c) Az epiileteket erinto mindennkmii CpitCsi akciohoz - kulso, belso atalakith, homlokzati 
szinezCs, teto hejazat cserkje, stb. - Cpitesi engedklyt kell kerni az elsofok epitksiigyi 
hatosagtol. Az eljhras sorh a a helyi epitesiigy hatosag a 2.9 (3) bekezdesenek megfeleloen 
kell eljhrjon. 

Kozteriiletek beipitisi eloirasai 
10.9 

(1) Kozteriiletet rendeltetes6tol eltCroen hasznhhi W o l a g  Bp-Csepel Onkormhyzat 
KCpviselQ-testiilete 101 1996. (III.26 .)Kt rendeleteben 6s a modositikhrol szolo 251 1997. 
(IX.23 .)Kt rendeleteben foglaltaknak, valamint jelen rendelet eloirbainak megfeleloen szabad. 

(2) A kozteriileteken reklhthblhk es pavilonok nem helyezhetok el. A magh teriileten 
reklhthbla csak az Cpiileten helyezheto el, az ott folyo tevkkenyseg reklhozba ckljabol az 
epitksiigyi hatosag engedelye alapjh a keriileti fit5pitesszel egyeztetett vklemeny figyelembe 
vktelevel. 



A terv teriileten csak olyan tevekenysegek alakithatok ki, melyek megfelelnek a 
teriiletfelhaszndbi eloirboknak, es az emissziok a vonatkozo kornyezetvedelmi hatiirertekek 
alatt maradnak. 

A terv teljes teriileten szabadon, szivhrght gatlo aljzat nelkul csak olyan anyagok throlhatok 
gondozott formaban, amelyeknek talaj Q talajvizszennyezo h a h a  nincsen. 

f 
(a) A terv teriileten csak olyan tevekenysegek alakithatok ki, melyek megfelelnek a 
teriiletfelhasznhlhi eloirboknak, es a vonatkozo kornyezetvedelmi levegotisztasag-vedelmi 
emisszios hathrertekek alatt maradnak. A tevekenysegeket a 2111986. (VI. 2.) s z h u ,  a levego 
tisztasaghak vedelmerbl szolo MT rendeletnek es a vegrehajthhra hadott 411986. (VI. 2.) 
s z h u  OKTH rendelkezes hatdyos eloirhainak megfeleloen kell vegezni. 

(b) A terv teriileten csak kulon eljhrbi engedely alapjh lehet veszdyes anyagnak, hulladeknak 
minosulo anyagot egetni. 
(4)VhCdelem 

(a) A terv teruleten keletkezett csapadek vizeket es nem toxikus szennyvizeket 
csatornahhlozaton kell elvezetni tovabbi kezelesre. 

(b) A toxikus szennyvrzek kezel6et a veszelyes hulladekokra vonatkoz6 eldirhok alapjh kell 
vegezni. 

(5) ZajvCdelem 
f I  

(a) A terv teriileten a fejleszteseknd, uj tevekenysegek eseteben fokozottan figyelni kell a 
keletkezo zajhathok csokkentesere. 

(b) Az 1 honapnd hosszabb epikezesek idejere zajhatiirertek megillapitht kell keni  a 
1211983. (V. 12.) s z h u ,  a zaj- 6s rezgesvedelemrbl szolo MT rendeletnek megfeleloen. 

(c) A II. Rhkoczi Ferenc utca melletti telkeken a kerltes menten - lakoteruleti, vagy zajra 
krzekeny funkcioju felhasznhlh eseten - cserjekbol es fhkbol illo, ziut zajvedo sovenyt kell 
letesiteni a kodt i  forgalomb61 sziumazo hilzott mertekii zajterheles csokkentesere. 

(a) A hulladdkok koziil a nem veszklyes es a kommunhlis eredetii hulladekokat 
gyiijtokontenerekben kell tiirolni 6 e l s z ~ i h u k r o l  gondoskodni sziikseges az 111986. (n. 21 .) 
s z h u ,  a koztisztasaggal es a telepulesi szilird hulladekkal osszefiggb tevekenysegekr61 szolo 
EM-EUM egyiittes rendeletnek, valarnint a 1611 996. (W. 15 .) s z h u ,  a telepulesi sulhrd es 



folyekony hulladekra vonatkozo helyi kozszolgdtatik ellatikirol szolo BM-KTM egyiittes 
rendeletnek megfeleloen. 

(b) ~ ~ i t e s  sorh keletkezo hulladekokat atmenetileg is a telken beliil kell tirolni es az 
Cpitkezes befejezesevel el kell szdlitani. 

(c) A veszdyes hulladkkokkal kapcsolatos tevekenysegeket a 10211996. (VII. 12.) a veszelyes 
hullad6kokrol szolo Korm. rendelet, valamint a 23311996, (XII. 26.) szamu, a veszdyes 
anyagokkal 6s a veszdyes kCszitmenyekke1 kapcsolatos eljhrhs szabdyairol szolo Korm. 
rendelet alapjh kell vegezni. 

(d) A veszdyes hulladekok dtal mir szennyezett teriiletek lehathrolandok, s a tovabbi 
szennyezodCs megakaddyozando. 

(7) Az Cpitett kornyezet vCdelme 

(a) A rendezesi terv teriileten mindennemu az epiiletet, epitmenyt es az utcai keritest erinto 
epitesi, felujitiki, atalakitiki, bovitki, kulso homlokzatot erinto dlagrnegovhi 6s korszeriisitesi 
tevekenyseghez elsofokii Cpitesi hatbagi engedely sziikseges. 

(b) Mnden hatosagi eljirhshoz geodeziailag felrnert epiiletfeltiintetesi vizrajzot kell 
mellekelni, amennyiben ez ket even belul nem tiirtent meg meg. 

Zoldteriiletek 
12.9 

i (1) A beepitesek sorh  biztositani kell az 8. $-ban eloirt telkenkent aktiv zoldfeliileti arhyt. 

(2) A 1911 992 (1.28) kormhyrendelettel modositott 2 111 970 (VI.21.) kormanyrendelet, 
valamint a BVSZ 32.s-a ertelmeben mind a telken beliil, mind a kozteriileten dl6 fak 
kivagasahoz fakivagasi engedkly sziikseges, melyben elo kell irni a sziiksegesse valo fa 
potlast. 

(3) A teriileten az utc& legalabb egyk oldalh fasor telepitesrol kell gondoskodni. Ettol csak 
ott lehet eltelunteni, ah01 a novenyzet elhelyezeset a muszaki adottsagok nem teszk lehetovk. 

(4) A jelenlegi lombtomeg kondiciondo hatishak megorz6e erdekeben a fafajok esetleges 
leviiltha u t h  megfelelo telepitest kell biztositani. 



(1) A kozlekedesi teriileteket es letesitmenyeket, azok szabdyozhi szelessegeit a terv 
abrkzolja. 

(2) Az j epuletben elhelyezett fbnkciokhoz sziikseges, vagy meglevo epuletben 
rendeltetesvdthsbd eredo tobblet parkolh telken beliil oldando meg. 

(3) A meglevo epuletek hasnositha eseten a laalakult beepitesi viszonyokra teluntettel az 
elbirhok szerint biztositando park010 darabszh maximum 50%-a - az OESZ 78.5 (8) 
bekezdeseben adott felhatalmazh alapjh is elhelyezheto. 

\ 

Kozmuvek 
14.5 

(1) A teriilet a tovabbiakban is teljes kozmuvesit6sel latando el. 

(1) A beruhkzo koteles a foldmunkhk megkezdeserol elozetesen ertesiteni a Budapesti 
Tortheti Muzeum es az esetleg elokeriilo leletek objektumok leletmentesenek 6s 
dokumentdhhak feltetelet biztositani kell. 
(2) A teruleten a MAP. Kataszter es Elrejtesi Terv alapjan az alabbi polgki vedelemi celt 
szolgdo letesitmenyek taldhatok: 

Betii u. 8. 31 f5 
Petofi u. 2. 195 f5 
Pet% u. 9Ia 100 f5 
Telep u. 1. - Betii u. 6. I.sz. 20 f5 
Telep u. 1. - Betii u. 6. 1I .s~.  20 i-3 

Tervezett airokbvbhelyek: 

Petofi u. 37. 75 fo 
Posztogyk u. 1. 100 f"o 
Posztogyk u. 3. 50 fo 
Posztogyk u. 8. 25 f5 
11. Rhkoczi F. u. 161. 75 fo 



(3) A (2) bekezdesben felsorolt ingatlanokon bilrminemii epitesi tevekenyseg vegzese eseten a 
BM Polgari Vedelmi Parancsnoksagaval az epittetonek a beruhhzas megkezdese elott 
egyeztetnie kell. 
A erintett ingatlanok eseteben epitesi engedelyek luadasa elott a BM. Polghri Vedelmi 
Parancsnoksagat az engedelyezesi eljirasba szakhat6sigkent be kell vonni. 

(1) Jelen rendelkezesek a rendelet luhirdetese napjhn lepnek hathlyba. A rendelkezeseket a 

/-' 
rendelet hatdyba lepesenek napjhig I. f o k  hatiuozattal jogerosen meg el nem biralt, 
folyarnatban lev6 iigyekben is allcalmmi kell. 

(2) A rendelet hathlybalepesevel egyldejiileg a terv teriiletere korabban kesziilt reszletes 
rendezesi tervek a 2411998. (IX.29.)Kt rendelettel jovhhagyott, a volt Csepel Miivek teriiletere 
es kornyekbe vonatkozo reszletes rendezesi terv luvetelevel bvenyiiket vesztik. Jelen rendelet 
eloirasai a terv teriilete vonatkozasaban kiegeszitik a 2411998. ( IX.29. ) Kt. rendelet eloirasait. 

ZiradCk: IQhirdetve: 1998. december 15. napjhn 
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