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 30/2005. (V. 31.)Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a Pestszentlőrinc–Pestszentimre  Városrendezési és  Építési  Szabályzatáról 
szóló   20/2005. (III. 29.), 6/2005. (II. 01.), 53/2004. (XI. 30.), 51/2004. (XI. 02.),  26/2004. (V. 04.), 24/2004. (V. 04.), 19/2004. 
(III. 23.), 17/2004 (III. 2.), 7/2004 (III. 2.), 44/2003. (XI. 04.), 39/2003 (IX. 23.), 11/2003. (III.25.), 10/2003. (III.25.),  7/2003. (III. 04.), 

3/2003. (II.18.), 2/2003. (II.18.), 36/2002 (VIII. 27.), 33/2002 (V. 25.), 4/2002. (II. 5.),  41/2001. (XII. 18.)  rendelettel módosított   
26/2001. (VII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosítása 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) 
bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 
(1) bekezdés felhatalmazása alapján a Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 26/2001. (VII. 03.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet (továbbiakban: P.P.V.Sz.) 
módosításáról a következő  rendeletet alkotja: 

1. § A P.P.V.Sz. 62. §-a következő bekezdéssel egészül ki: 
(6) A KL-VA keretövezeti besorolású, de a vasút üzemi területétől leválasztott, annak 

közlekedési funkciójával nem összefüggő tevékenységű területek beépítésekor az alábbiakat 
kell figyelembe venni: 
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Záró rendelkezések 
2. § (1) Jelen rendelet 2005. június 1-jén lép hatályba. 

(2) A P.P.V.Sz. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban   
maradnak. 

Budapest, 2005. május 26. 

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

Általános indokolás 
Jelen módosítás a MÁV üzemi területéről leválasztott telkeken folyó építési tevékenységek 

szabályozása miatt is szükségessé vált. 
Részletes inokolás 

A 1. §-hoz: A MÁV üzemi területéről leválasztott, de a KL-VA keretövezetben megengedett 
kereskedelmi funkciójú telkek építési tevékenységét szabályoztuk a P.P.V.Sz. kiterjesztésével. 
A fenti területek „M” azaz munkahelyi keretövezetté történő átminősítése folyamatban van, 
az általunk megállapított határértékek az „M” övezetben elfogadottak lesznek. 
A 2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint rendelkezik a P.P.V.Sz. jelen 
módosítással nem érintett rendelkezéseinek további hatályban tartásáról. 
Budapest, 2005. május 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
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j e g y z ő polgármester 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. május 31. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               j e g y z ő 
 
 
 
 

A rendelet mellékletét képező eredeti szabályozási tervlap a Főépítészi 
Irodán tekinthető meg, szkennelt változata a következő oldalon! 
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