BudapestF6vriros III. Keriilet, Obuda-BdkrlsmegyerOnkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek

3812013.(VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter
BudapestF6vdros, III. keriilet Arprld Fejedetemritja - Arprid hid - Duna folyam Szdpviilgyirlt riltal hatfrolt teriilet Kertileti SzabrilyozrisiTerv6re vonatkozfi, az ObudaB6kfsmeryer Vfrosrendezdsi 6s Epit6si Szabflyzatirll szril6 321200L(XI. 30.)
ii n ko rm 6nvzati rendelet m rid ositris ri16l
Onkorminyzat K6pviselotesttileteaz epitett
BudapestFovarosIII. Keri.ilet,Obuda-B6k6smegyer
konryezetalakitits6rol6s vddelmdrolszolo 1997.evi. LXXVIII. torv6ny 62. $ (6) bekezdes6.
pontj6ban kapott felhatalmazdsalapjin, a Magyarorszaghelyi onkorm6nyzatairolsz6l6 2011.
6vi CLXXXX. torv6ny 23. $ (5) bekezdds6. pontj6bands az epitett kornyezet alakft6s6rol6s
v6delmerol szolo 1997. evi. LXXVIII. torveny 6. $ ( 1) bekezdesben meghat6rozott
feladatkcirdben,a 9. $ (2) bekezdesc) pontjanak ds 9. $ (3) bekezd6senekeloir6sai szennt az
. (XII. 20.) Korm.
ds dpitdsi kovetelmenyekr6lszolo 25311997
orsz6gosteleptildsrendez6si
rendeli
rendelet3. mell6kletdbenmegjelolt drintettekv6lem6nydnekkikdres6vela kcivetkez6ket
el:
megalkotja
Vdrosrendezdsi
6s Epft6siSzab6lyzatinolszol6 32120A1.(XI.30.)
az Obuda-Bdk6smegyer
onkormdnyzatirendelet(tov6bbiakban:OBVSZ) modosititsftravonatkoz6rendeletdt,
valamintjov6hagyja
Budapest,III. keriilet Arprld Fejedelemritja - Arprid-hid - I)una folyam - Sz6pviilgyirit
i,Jtal hatdrolt teriilet Keriileti Szabf lyozdsi Telry6t.

l.$
.Ielenrendelet1. szfmri mell6klet6t aBudapestIII. kertilet Arp6d Fejedelemftja * Arp6d-hidDuna folyam - Szdpvolgyi irt 6ltal hat6rolt tertiletere vonatkozo Szabdlyoztisi Tervlap, a 2.
szimri mell6kletfit a teriiletre vonatkozf Kiegdszitdrendelkezdsek,a 3. szdmf mell6klet6t az
OBVSZ2. szdmilmettdkletovezetitervdnekmodositdsakepezi.
A Kertileti SzabdlvozdsiTervre vonatkozorendelkezdsek

2.$
(1) A Keriileti Szabiiyozitsi Terv tertileti hatiiya (a tovdbbiakban: a tertilet): az Arpad
Szdpvolgyi rit iital hat6rolt teriiletre
Duna folyam
Arp6d-hfd
Fejedelem utja
vonatkozik.
(2) Az (1) bekezdds szerinti teriileten az OBVSZ eloir6sait az e rendelet l.-2. szimri
m ell6kleteiben rdgzitett kiegdszit6sekkelegyiitt kell alkalmazni.

' Elfogadva:
2013.junius27.

3.$
Az OBVSZmddositdsdra vonatlaz6 r endellcezdsek
sz{mrt,illet6leg a2. szimlir
( 1 ) Jelenrendeletl. szfmf mell6kleteegybenaz OBVSZ 9166.a.
mell6kleter 9166.b.sz{mfi mell6klete.
(2) az 6BVSZ2. sz{mrftmell6kletejelenrendelet3. szfmfi melt6kleteszerintm6dosul.
(3) Az OBVSZ 137. $-akiegdsziila kcivetkez6(6) bekezd6ssel:
,,(6) AzArp6d-hidt6ld6lre,a Dunapartvonaliltll szdmitott100m-esz6nanbeliil
nem haladhatjameg, sem a megldvrifo rendeltetds
a) fj dpiilet legnagyobbmagassdga
magass6g6t,
sem8,5m-t.
szerinti6ptiletlegnagyobb
ds
b) a BVKSZ 5. $ alapjanforr6sfoglal6s,vizmigephilzak,transzform6tor6llomiisok,
sztiksdges
nyomvonalaimtitargyai6s dpitmdnyeisz6minaa mtiszakilag
kcizmtivezetdkek
m6rettitelek alakithat6ki."

zdrd,rr)rf*zdsek
alapj6nvegzettdpitdsimunkaknem lehetnek
terv 6s az epitesiszab6lyz,at
( l ) A szabitlyozrisi
ellent{teseka teriilet fiivlati kidpitdsdtbiztosit6, szabilyozirsitervlapon helyigdnyekkel
fi gzitettfejlesztdsi elk6pzeldsekkeI .

(2) Jelenrendeleta kihirdet6stk0vet630.napon16phat6lyba.
kcivet6eninditott tigyekbenkell alkalmazni.
(3) A rendelet el6ir6saita hat6lybal6p6s6t
tdrtdnik.
val6 kiftiggesztdssel
Hivatalhirdetotriblfujln
(4) A rendeletkihirdet6sea Polgrlrmesteri

polgdrmester

Obuda-B6krismegyer Onkorm funyzataK6pvisel6-testiilet6nek
38/2013.(VII. 1.) rendelet 2. szdmfi melldklet

OBVSZ 9/66.b szdmfi melldklete
Kie gdszftd rendeI kezdsek

Budapest III. Keriilet
Arprld Fejedelemrfitja- Arprid-hid - Duna folyam - Sz6pviilryi rfttriltal hatrlrolt
teriiletre
vonatkozri
Keriileti SzabrilvozrisiTerv6hez

I. fejezet
A Szabdlyoztisi Tervlop szabilyozfrsi elemei
1.

Az OBVSZ9l66.a szfmri mell6klet szerinti Szabrltyozrisitervlap
kiiteIez6 6rv6nyii szabrilyozitsi elemei:
a) Teruezett szabillyozdsivonal
b) Epit6si dvezet,ovezet hatina,
c) Epitesi ovezet,ovezetjele,,
d) Megsztintetojel,
vonal (telek meglevohomlokvonala),
e) Megl6vo,megmaradoszabfilyoz6si
jel,
0 Kdtelezomegsztinteto
g) Epitesihely,
h) Epitesitelek,
i) KL-KT keretdvezetbesorolt teri.ilet,
j) KL-VA keretrivezetbesorolt tertilet,
k) Nem kdzlekedesic6lf koztertilet (krizpark),
l) Tdvlatbankialakithato rakparti rit helyigenye,
m) Kozlekeddsimtitaryy helyigdnye,
n) Tervez6sitertilet hatina

2.

Az OBVSZgl66.a szfmf mell6klet szerinti Szabrllyozrisitervlap
nem kdtelezd6rv6nyii szabflyozfsi elemei:
a) Javasolttelekhat6r,
jel,
b) Javasoltmegszrinteto
c) Bejirat behajto,
d) Tervezettrij partvddmripartvonala(partele),
e) Tervezettgyalogoskapcsolatnyomvonala,,
0 Tervezettkerekp6rritnyomvonala,

t

3.

Az OBVSZ9l66.a szimri mell6klet szerinti Szabrilyozrlsitervlap
mdsj ogszabdlyban meghatdrozott elemei
a) Mriemldki kdrnyezet
b) Vddettrdgeszetilelohely,
c) Yizbhzis bels6 vdd6tertilethatara
d) Yizbinis ktilso v6doteriilethat6ra
e) Hidrogeologiai,,A" v6dodvezelhatara,
0 Hidrogeologiai,,B" vddodvezethatara,
g) Kiemelt szabdlyozdst
igdnylo tertilet(FSZT)
h) Viiroskdp szempontj6bolkiemelt teriilet hatitra,
i) V6rosk6pszempontjSbolkiemelt ttvonal,
j) Gdzvezetdkvddos6vhat6ra,
k) Fov6rosirendeletbenvedett fa, fasor,
l) Mikrohullemf s6v es magass6gikorl6tozas,
m) Tervezettkdzriti fohiiozati elem ir6nyadoszab6lyozdsa

4.

Az OBVSZ9l66.a szdmri mell6klet szerinti Szabftyozfsi tervlap
alaptir kdpi tdj dkoztatd elemei
a) Meglevo telek hattra
b) Megldvo telek helyrajzi szfrma,
c) Geodeziailagbemdrt,meglevo eprilet,epitmeny,
d) Lepcsotdmfal, egydbepitmeny,
e) Kiemeltburkolatszegdly,
0 Nem kiemelt burkolatszegely,
g) Vasriti vdglnytengely (HEV),
h) Keritds, kapu,
i) Tdltes, rezsi, teto 6s l6bvonala,
j) Megldvo fa, facsoport,
k) Vizmtikrit
II. fejezet
A Szobtilyoztisi Terv kiegdszltdrendelkezisei

5.

Epft6si iiveztek, iivezetek
5.1. A teriilet az alfhbi, OBVSZ szerintidpitesicivezetekreds ovezetekre tagozodik:
Sporttenilet,
a) IZ-III-SP
Yizgazd6lkod6sitertilet,
b) VT-VB-III
c) Z-KP-III
Kozpark tertilete,
d) Z-KP-IIVSP Sportcelukozparktertilete,,
Vasuti letesitmenyekelhelyezesdre
szolg6lotertilet,,
e) KL-VA-III
Kozlekeddsicdlir kozteriilet.
0 KL-KT-III

6.

Telekalakitisra vonatkozri kieg6szito rendelkezdsek
A tertiletennyelestelek nem alakithat6ki.

1.

Az 6piiletek elhelyez6s6re6s kialakitdsira vonatkoz6 kieg6szit6 rendelkez6sek
7.1. Az ujonnankialakitott sziil6shely-szolgaltatohelyisdgfoldszintennem alakithat6
ki.

7.2. Uj dptilet kialakitisinii, vagy bovitdsenela BVKSZ 5.$ szerinti mdrnoki letesitmdnyek
kiv6tel6vel az epitesi dvezetben eloirt legnagyobb megengedettdpitmdnymagass6got
is alkalmaznikell.
egybena megengedetettlegnagyobbhoml okzatmagass6gkdnt
7.3, Magastetos epiiletek tetohajldsszdgelegfeljebb 30 lehet. A gerincmagass6gnem
haladhatja meg a pirkinymagass6gtol sz6mitott 4,0 m-t. A teriileten tet6tdrbedpitds,
valamint manzindtetokialakit6sanem megengedett.
7.4. A tertiletenzarthomlokzat kialakfthat6,de takaratlantizfalak nem alakithat6kki.
'l
.5. Az eptiletek homlokz atin legvezetek, kozmuv ezet6k, hirkozldsi es gepdszeti
berendezds,ktilteri klfma berendezdsvalamint femkemenynem helyezhetoel.
7.6. A tertiletena kerft6sekkialakitrisa;legal6bb25%-ban6ttort, legfeljebb 50 cm--estom<ir
lihazattal epitett, es legfeljebb 1,80m magass6grilehet.

8.

A parkolis biztositisfra vonatkoz6 kregfiszitilrendelkez6sek
8.1. Uj dptiletelhelyezeseesetdna parkol6sttelkenbeltil
a) felszinen,vagy
b) pinceszintimdly garitzsban,vagy
c) cindlloterepszintalatti epftmenyben
kell biztositani.
8.2. A m6lygar6zsok egym6ssal dsszevonhat6ka ttizvedelmi szakhat6s6gelofr6sainak
figyelembevdtelevel.

9.

A Dunapart 6s a kiizparkok kialakit{sdra vonatkozd kieg6szit6 rendelkez6sek
9.1. A tertileten l6vo kozpark-ovezetektertiletdneklegal6bb 75o/o'a,valamint a megldvo,
vagy jdvoben kialakftott parti vedmri felso parteletol sz6mitott 30 mdteres savja
kozhaszniiatelol el nem zixtterilet kell, hogy legyen. Ett6l eltdrni csak meglevodptilet
esetdn,annakbont6saigszabad.
g.2. Koztertileten teriiletet elkeriteni csak a vizmikutak vddelme, illetve a megengedett
funkciok vagyonvedelmec6lj6bol sztiksdgeslegkisebb tertiletet, 6s az onkormitnyzattal
egyeztetveszabad.
9.3. Kozutak 6s kozparkok tertiletein zdldfeltilet-rendezds,f;lsit6s, burkolat kialakft6sa, ,
koztingy, utcabftor, diszvildgit6s, ft, gyalogrit, gepjarmri-v6rakozohely,illetve egydb
epitm6ny letesitdse csak kertepitdszeti terv alapj6n vegezheto. A kozparkok
kertdpitdszetiterveibenki kell jeldlni a kutyafuttat6srahasznalhatoparkrdszeket.

10. Oriiks6gv6delemmel6rintett teriiletek
10.1. A teriileten l6vo mriemldki kornyezetlehat6rol6s6ta Szab6lyozftstervlap rdgzitr.
10.2. A mtiemleki k6rnyezet tertileten minden v6lt oztattst, beavatkozist a mtiemldk (volt
kell
ds ertekei ervenyesUldsenek
zsinag6ga)varoskdpi,illetoleg t6jkepi megielenesenek
al6rendelni.

11. A zdldfeliitetek kialakitdsdra vonatkoz6 el6frfsok
11.1.A varosokologiai okokb6l az dpitesi telkek zcildfeltleteinek tenileti v6delm6rol,
bioloeiai {rt{kndvelesdrolaz alihbi modonkell gondoskodni:

a) a megldvo novenyzet vddelme drdek6ben8 cm-es torzs6tmdrot meghalado fat
kiv6gni csak a fhk vddelm6r6l szolo vonatkozo jogszabaly el6ir6sai szerint, a
bejelentesi 6s fapotl6si kotelezettsdgteljesftesetkcivetoenszabad;a kiv6gott fak
potl6sdrol a torzs6tmer6 kdtszeresdvela hatos6g altal meghatarozotl m6don
gondoskodnikell;
b) az dpftesi telek nem bedpitett r6szdnek minden 100 m'-e utan legalabb I db
kozepes,vagy nagy lombkoron6t ncivelo,v6ros- ds 6rny6ktriro fa es 20 db cserje,
vagy drnyekttiro talajtakar6;
c) az intezmenykertek zoldfeliiletei hdromszintes (fa-cserje+alajtakaro/gyep)
ncivdny6llomanyk6ntalakftand6kki.
11.2.Az ingatlan tulajdonosai kotelesek a tertilethaszn6latnakmegfeleloen a zoldfeltiletet
rendeltetdsszeruenfenntartani, a zcildfeltiletek minosegercl, biologiai aktivit6sar6l
folyamatosangondoskodni.
12. A kiizmtidpitm6nyekre vonatkozd rendelkez6sek
12.1. A tertileten dpiilet csak teljes kozmtivesftes mellett, az eptilet ellfitilsfthozeloirt
kozmtivek rendelkezdsreiilfsa esetdnl6tesithet6.
I2.2. A kozmrivek epitmenyei, toviibbh azok ilgazali eloir6sok szerinti binons6gi ovezetei
szftmina altalabankciztertiletenkell helyet biztositani. Ettol eltdro esetben(ha azt
egy6b elofr6s nem tiltja) a kozmuvek 6s biztonsagi tivezetiik helyigdnydt a
Foldhivatalnal szolgalmi jog bejegyzesdvelkell fenntartani. M6r szolgalmi joggal
terhelt telekr6szenmindennemu dpitdsi tevekenysegesetdbena szolgalmi joggal
rendeIkezo erintett hozzi$6rul6s6t i gazoIni keI I .
12.3. A Duna kdzelsdgemiatti jelentosebbtalajviz- es r5tegviz-mozg6sftj6t lezirnt nem
szabad,aztfigyelembe kell venni. A tertiletena terepszintalatti epitkezessela talaj- es
retegviz araml6si irtj6t elzirni nem szabad, annak megfelel6 tov6bbvezet6serola
mely6pit6skeretdbengondoskodnikell.
12.4. Kdzmtivezetekek, kozmtiepitm6nyek elhelyez6sdnel a varoskdpi megielendsre,
esztdtikaikdvetelmdnyekbetartdsarais figyelemmel kell lenni. A kdzmu-vezetdkeket
is lehetoleg frld alatti elhelyezessel,
frld alatti elhelyezessel,kcizmtidpftmenyeket
kell megval6sitani.
vagy 6piiletenbeltil tort6noelhelyezdssel
lZ.S. A tertiletrol a csapad6kvizetelv6lasztott rendszerti zirt csapaddkcsatorn6valkell
elvezetni, a befogadoba. A Duna vizminos6gdnek v6delme 6rdekdben a
osszegytijtottvizeket csak megfelel6 mtitargyon futvezetveszabad
csapaddkcsatorn6val
a Dun6bavezetni.
lZ.G. Felszini parkolot szilArd vizztxo burkolattal kell kivitelezni. Ugynevezett "zd\d"
parkol6, gyephezagosparkolo nem alakfthat6ki. A 20 ferohelyn6l nagyobb parkolok
burkolt feliilet6n osszegyrilo felszini vizeket csak megfelelo (hordaldk-, olaj-,
benzinfogo, stb.) mrit6rgyon atvezetveszabada kozcsatorn6baengedni.
lZ.7.

Kozcelu, vezetdkn6lkrili hirkozlesi dpitmdny (6 m-nel kisebb tart6szerkezetesetdna
tart6szerkezet, 6 m-n6l nagyobb tartoszerkezetenelhelyezett hirkozlesi dpitmdny,
antenna)elhelyezdse,csak eptiletentdrtdnhet.

l1.g.

Legvezetdknem ldtesitheto,azdpitesidejdreletesitettlegvezetdkkivdtelevel.
Kciztertiletrol l6that6 homlokzaton ds a teton t6vkozl6si ds gepeszetiberendezfs,
vezet1k csak a technol6giai igdnynek megfeleloen, de dpit6szetileg varosk6pbe
illeszkedom6don helYezhetoel.

ll.g.

38/2013. ( VII.1.) rendelet 3. számú melléklet

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
2. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÖVEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Övezetmódosítással érintett terület

MÓDOSÍTOTT ÖVEZETEK
VT-VB-III

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK ÖVEZETE

IZ-III-SP

SPORTTERÜLET

Z-KP-III

KÖZPARKOK

KL-KT-III

KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ KÖZTERÜLETEK

5

övezeti tervlap 1.

6

övezeti tervlap 2.
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