
BUDAPEST FóVÁRos ltl. KERÜtET, óguon-sÉxÁsMEGYER oľxonruÁľvzłľ rÉpvlsrlőľgsľÜuľÉľrx

48 l 2oL7. (xl. 24. ) 
1 oľ ĺonrvlÁĺĺvzATl REN DEIETE

a Budapest lll. kerület óbuda_Békásmegyeľ,

gÉcsl Úr- rrľÉnĺoYĺÁzl Úľ- ľuľoR uĺcn- ľÉvízl Úľ-vÖnösvÁnl Úr-(regrs/zz; ĺnsz-Ú rozĺĺnÜmr

által határolt teriilet Kerületi Szabályozási Tervéľe vonatkozó

az óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló32l2oo1. (xl. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros lll. Kerület, Óbuda-gékásmegyer Önkormányzat Képviselótestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi. Lxxvlll. torvény 62. ś (6) bekezdés 6' pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20L1,
évi CLXXXIX. törvény 23. s (5) bekezdés 6. pontjában és az épÍtett környezet alakításáról és védelméről szóló t997' évi LXXVlll. torvény 6' s
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.S

A rendelet tertileti hatálya a Bécsi út - Fehéregyházi út - Hunor utca _ Hévízi út-Vörösvári ,jt_(l69t8l22) hrsz-ú közterület által határolt
területre terjed ki.

2.9

Az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/Żool (Xl. 3o.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Óevsz)
az alábbi 124lA.s -sal és az azt megelőző alcímmel egészül kil

,,KL-KT-ltt/VÁ

Villamos óllomós elhelyezésére szolgóló közlekedési célú közterület

724/A.S

Az övezet elsősorban o közösségi közlekedés óllomósépÍileteinek elhelyezésére, ótszóllási kopcsolatok biztosĺtósáro szolgól.

Az övezetben o keretövezetben meghotórozottok közijl:

(1)

(2)

a)
b)
c)

d)
e)

Í)
s)

helyezhetők el'

közutak, pályotestek,
kijzllti csomópontok,
o gyalogosforgalom szómórą szolgóló terület,
kerékpáros közlekedés számóra szolgóló terület,
kijztitÍ és gyologos aIuljáró,
mélygarázs,
a tömeg közle ked és m eg ó llóh e ly ei n ek vó ra kozóé pĺtm énye i

(3)

(4)

A ti)megközlekedés mególlóhelyeinek vórakozóépítményeiben, és hozzójuk kopcsolódóon:

ą) ą kijzlekedést szolgóló információs és szolgóloti irodók, ijgyÍélkijzpont, kezelő helyiségek,
b) bérletpénztár,
c) szolgólati pihenők,
d) vdrótermek és vórokozó terek, pihenők,
e) raktór,

Í) kerékpórtórolók,

d köztárgy,
h) közmĹjlétesĺtmény műtórgya

helyezhető el.

A területen korszerű nyilvlnos illemhely elhelyezhető'

L
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(5) Aterületen nem helyezhető el

bérl etp én ztá ro n kĺvii l ke resked e lm i re n d elteté s,

épÍtményszerű használat céljóro szolgáló önjóró vagy vontatott lakókocsĺ,
az épĺtési tevékenység időszakón túl mobilépĺtmény, konténer, konténerhóz, mobilház, fedett, óthelyezhető,
késztermékként a helyszĺnre szóllított, vagy a helyszĺnen ósszeszerelt, nyĺlássąl (nyílósokkal) ellátott modulóris
épĺtmény,
pavilon,
óriásplokát.

A kijzlekedést szolgóló építmények részben (peron lefedés), vagy egészben ą szomszédos közterületek fölé is benyúlhatnak a
bi ztosĺto n dó tI rsze lvé ny fi gyel e m bevéte l éve l.

Az övezet területének terepszint felett és alott egyaránt legfeljebb 5%-o építhető be, legalóbb 70%-án zöldfeli)letet kell biztosĺtani'

Épület, épĺtmény a Szabólyozósi Terven jeliílt,,épĺtés helye beépítésre nem szánt övezetben, vogy kijzteri)leten" lehątórolóson belül
helyezhető el.

Épütet épĺtménymagassóga nem haladhatjo meg o 70,0 métert'

(10) A nem beépĺtett és nem közlekedést szolgóló területeket złildÍelłjletként kell kiolakítani."

3.0

Az oBvsz 9,/16a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1, számú melléklete (Vörösvári út _ gécsi út - Fehéregyházi út - Hunor utca _

Hévízi út - (16978/22l HRSZ-ú közterület által határolt teriiletre vonatkozó Szabá|Vozási Terv) lép.

4.0

Az lBvsz 2. számlimelléklete (övezeti tervlap) a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

s.s

(1) Az az lBvsz 9/16b. számú melléklet Kiegészítő rendelkezések l. fejezet 1.1. pontja helyébe az alábbi szcivegrész lép:

,r!,1, Az lBvsz 9/t6a. számú melléklet szerinti Szabályozási tervlap kötelező érvényű szabályozási elemeil
a) tervezési terület határa
b) szabályozási vonal
c) építési övezet, övezet határa
d) építési övezet, övezet kódja,
e) épÍtési he|y terepszint felett is beépíthető része,
f) építés hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része,

c) épÍtés helye beépĺtésľe nem szánt övezetben, vagy közterületen
h) Ém: építménymagasság az adott szakaszon,
i) Hm: legnagyobb homlokzatmagasság az adott szakaszon,
j) Éh: épülethézag,
k) minimálistávolság(oldalkert,hátsókert),
l) helyi védelemre tervezett természeti érték"

(2l Az lBvsz 9l76b' számú melléklet Kiegészítő rendelkezések ll. fejezet 2.1. pontja kiegészül az alábbi c) ponttal

[2.1' A rendelet hatótya szerinti terület az alóbbi, áBVSZ szerinti építési övezetekre és övezetekre tagozódik]

,cl KL-KT-lll/VÁ Villamos állomás elhelyezésére szolgáló közlekedési célú közterület".

(3) Hatályát veszti az Ósvsz 9h6b. számú melléklet Kiegészĺtő rendelkezések ll. fejezet

a) 3. pontja
b) 4.1. pontja,
c) 6.1. pontja,
d) 8.2. pontjának ,,melynek folyomatos fenntartdsóról o tulojdonos gondoskodni köteles" szövegrésze,

e) 11. pontja,
f) 12.1. pontja,

c) 12,9. pontjának ,,az épĺtési engedélyezési dokumentáció részeként fakivágási engedélyt is kell kérni, melyben"

szövegrésze,

a)
b)
c)

d)

e)

(6)

(7)

(8)

(e)
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12.10. pontja,
13.1. pontja,
13.3. pontjának,,szükséges az egyedi zojmérés és zajszámĺtósok elkészĺtése, aminek eredményeit az épület mĹ1sząki

zajvédelmének tervezésénél és méretezésénél figyelembe kell venni." szövegrésze,
13.4. pontja.

6.S

Az lBvsz 101'. S-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

,,Azl-lll-K4? övezetben, a Vörtisvári út mentén a 26,0 méteres mélységet el nem érő telkek esetében a hátsókert legfeljebb 1,0

méterre csłjkkenthető a telepítési távolságok betartása mellett."

(2l Hatályát veszti az ÓBVsz 9/2b. számú melléklet Kiegészítő rendelkezések ll. fejezet 3.3.2. pontja

(3) Hatályátveszti az Ógvsz 1o4. s (4) bekezdése.

(41

^zlBv'z1o4.s 
37. táblázatát követő három csillag (***) magyarázata helyébe a következő szcivegrész lép:

,,egyéb közösségi szóra koztató épület létesítése esetén".

7.S
Záró rendelkezések

h)

i)

i)

k)

(1)

(1)

(2)

(3)

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell a|kalmazni.

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésseltörténik.

mes

Anita

Jeĺ,'ł;o

ester

6erťilĺlli

-l
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tbályeási vonal

épĺtési veet , i'v%t kodja

épĺtési hely tďepÝint felett is beépíthet rége

épít6i hely kiáí lag terepÝint alatt beépíthet rége
eptr6 nerye rePtrEre nem %m ovrerDeni

építménymagaság u ado %kagon

legmgyobb homlol@tmagaság e adott %kagon

éptiletheag

minimális távo|Śág (oldalkerl, háts keÍt)

helyi védelemÍe terueefi temészetj érték

;ZABÁLY ÁLTAL ELRENDELT ELEM
mrlemiék

m emléki ka'myąet

baépĺtésí k tel%ttsg

í ľármi városkép vempontjáb l ldemelt tvonal

kerijleti váĺoskép gempontjábol kiemelt tvonal

uoauJBK vE@s

a terĺilet egége régégđi érdek]terÜlet

'szABÁLYozÁsl ELEM
irányad meg ntet jel

jaE$lt telekhatár

rATÓ ELEMEK
jelenlegi telekhatár

jelenlegi ép lď

Íi'ldhiEtali térképen gerepl ép let

helyrajzi ám

kżlekedési célti k đerÜlet

l szABÁLYozÁst ELEM

tweési teĺtllet hatiára

épĺtési veet / veet hatáB
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48l2oL7. {xl. 24.) önkormányzatl rendelet

2- számú melIéklete

Az óBvsz 2. számú melléklet - övezeti tervének módosítása

ovezetĺ tervlap

5

4


