
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 42/2001. (XII. 18.) sz. rendelet 
16/1994.(VII.05.) sz. rendelet 

az R-22522 sz. Részletes Rendezési Terv módosításáról 
A Budapest Fôváros XVIII. ker. Pestszentlôrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselô-testülete 
az építésügyrôl szóló 1964. évi III.tv.6. §(5) bekezdésében, valamint az 1991. évi XX.tv. 74-83.§-ban 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
1. § A Budapest, XVIII. ker. Szervát Mihály tér 1.sz. 151167 hrsz-ú ingatlanra érvényes R-22522 
sz. Részletes Rendezési Tervet az alábbiak szerint módosítja: 
A 151167 hrsz-ú telek bal oldalán lévô (151159/48) hrsz-ú közterületbôl 10 méter szélességű teleksáv 
a 151167 hrsz-ú templomkerttel egyesül. 
A 151167 hrsz-ú és a (151159/48) hrsz-ú telkek közötti jelenlegi telekhatár megszűnik, a 151159/10 
hrsz-ú és a (151159/48) hrsz-ú telkek közötti telekhatár meghosszabításának megfelelôen új 
telekhatár keletkezik a Barta Lajos utca  vonaláig. 
Az így megnövelt telekre 100 m2-es alapterületű parókiaépület kerül elhelyezésre 5 méter elôkert és 
oldalkert szélességgel. 
Az R-22522 sz. Részletes Rendezési Tervben foglalt többi szabályozási elôírás továbbra is érvényben 
marad. 
2. § Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. 
 

I N D O K O L Á S 
Az 1991. évi XX.tv. 74-83 szakaszai, valamint az 1991. évi XXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján a 
kerületi Képviselô-testület hatásköre a Részletes Rendezési Terv jóváhagyása, illetve módosítása. 
1. §-hoz A Pestszentlôrinc Unitárius Egyházközség - Budapest, XVIII. ker. Szervát Mihály tér l. - 
megkereste a kerületi Önkormányzatot azzal, hogy a Budapest, XVIII. ker. Szervát Mihály tér l. sz. 
151167 hrsz-ú ingatlanához 10 méter szélességű területet kaphasson térítésmentesen parókia építése 
céljából. 
A Képviselô-testület a 12/1994.(I.13.) sz. határozatával elviekben egyetértett az Unitárius Egyház 
bôvítési céljával. 
A rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem elbírálása és a rendelkezésre álló anyagok 
áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy az RRT módosításával a 151167 hrsz-ú ingatlanra 
az Unitárius Egyház részére parókiaépület létesül az OÉSZ és BVSZ elôírásainak betartása mellett. 
 
B u d a p e s t ,  1994. július 05. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
***Jelen rendeletet hatályon kívül helyeződött  a 42/2001. (XII. 18.) sz. rendelettel 
 


