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 32/2005. (VII. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

 a Pestszentlőrinc–Pestszentimre  Városrendezési és  Építési  Szabályzatáról 
szóló    30/2005. (V. 31.), 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. § (1) A P.P.V.Sz. I-XVIII/E “Egyéb intézmények területe” címszó alatt szabályozott 
előírásai irányadók - a P.P.V.Sz. egyéb rendelkezéseinek változatlan tartalommal történő 
alkalmazása mellett - a Budapest, XVIII. kerület Forgó utca – Igló utca – Gyömrői út – 
Párkány utca által határolt területre. 

(2) Jelen rendelet részét képezi az 1. számú melléklet. 
2. § (1) Jelen rendelet 2005. július 4-én lép hatályba. 
Budapest, 2005. június 30. 

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

Á l t a l á n o s    i n d o k o l á s 

Az érvényben lévő szabályozási tervek a P.P.V.Sz. elválaszthatatlan részét képezik. Ha új 
szabályozási terv keletkezik, úgy az a P.P.V.Sz részét képezi, kiegészül vele. 

Jelen módosítás azért szükséges, mert a rendelettel érintett területen E-VE/XVIII övezet I-
XVIII/E övezetre módosult. 

R é s z l e t e s    i n d o k o l á s 

1. § (1)-hez: A határoló közterületek megnevezésével meghatározza a rendelet területi 
hatályát, továbbá az ezen területre vonatkozó városrendezési előírásokat. 

(2)-hez: Előírja a szabályozási tervlap alkalmazását. 
2. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza, mely a Budapest Főváros Település 

Szerkezeti terv jóváhagyásának, valamint a Budapest Főváros Szabályozási Kerettervének 
módosításának hatályba lépését (2005. július 1.) követően lép hatályba. 

Budapest, 2005. június 30. 

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