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 6/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

 Budapest, XVIII. kerület  Halomi út –Királyhágó utca –Kétújfalu utca -
Tarkő utca- által határolt  terület részletes rendezési tervéről szóló 24/1997. 

(VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete az építésügyről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja, 
valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) felhatalmazása 
alapján részletes rendezési terv módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
1. § (1) Jelen rendelet hatálya  a Budapest XVIII. kerület Halomi út – Királyhágó utca – 

Kétújfalu utca – Tarkő utca által határolt területre terjed ki. 
(2) Jelen rendelet a tőle elválaszthatatlan mellékletét képező szabályozási tervlappal 

együtt érvényes. 
2. § A 24/1997. (VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet 29.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
(8) A Királyhágó utca menti L2/A keretövezetű lakótelkek közműellátására szolgáló 

közterületi státusú zsákutcák  területét - más irányból történő közműellátás biztosítása 
esetén – a szomszédos lakótelek területéhez kell csatolni az 1. § (2) bek.  szerinti 
szabályozási tervlapon ábrázolt módon. 

Egyéb rendelkezések 
3. § (1) Jelen rendelet hatályba lépésével a 24/1997. (V. 20.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel jóváhagyott részletes rendezési terv 
szabályozási lapján ábrázoltak a 2. §-ban foglalt helyszíneket illetően hatályukat vesztik. 

Budapest, 2003. február 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

INDOKOLÁS 
- Az 1991. évi XX.Tv. 74–83. §-ai alapján a részletes rendezési tervek jóváhagyása a 

Képviselő-testület hatásköre. 
- A rendelettől elválaszthatatlan szabályozási tervlap az OTÉK. (253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet) által előírt jelrendszernek megfelelő ábrázolással készült. 
- Jelen rendelet és a szabályozási tervlap tartalma összhangban van a BVKSz.  (47/1998. 

(X. 15.) Főv. Kgy. rend.) és az F.Sz.K.T. ( 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rend.) előírásaival. 
Budapest, 2003. február 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet mellékletét képező eredeti szabályozási tervlap a Főépítészi 

Irodán tekinthető meg,  
beszkennelt változata a következő oldalon található! 
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