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BUDAPEST rővÁnos lll. rrRÜľĺ, óeuon_gÉrÁsrvlrcyrR öĺĺronľvlÁruvzRľ rÉpvlsrlőľesľÜleľÉruer

14 l zolg. 1lv. z.;1 öĺĺ ronrvlÁNYzATt REN DEIETE

az óguoł_gÉrÁsrvlecvrn ÉpíľÉsl szRgÁLYzRrÁRll szóló 2oĺ2oL8.(vl. 26.) iinkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest Főváros lll. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő_testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló t997' évi LXXV|ll. törvény 62. 9 (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX|X. törvény 23. 5 (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített környezet alakításáról és
védelméről szólót997. évi LXXVlll. t<irvény 13.5 (1) bekezdésében meghatározottfeladatkorében eljárva az lbuda-Békásmegyer
Építési Szabályzatáról szóló 2o/2ot8. (Vl' 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a kovetkezőket rendeli el:

(1) Az lbuda_Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló zolŻot8. (V|. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÓeÉsz1 zra.s-
a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

,,(7a) Az övezet terüIetén a meglévő nevelési-, oktatósi rendeltetés megtarthotó."

(2l azlgÉsz218.$ (10) bekezdése a következőre módosul:

,,(10) A parkolósi kötelezettség

a) elsődlegesen a főépületben, vagy o telken belüli ćjnólló mélygorúzsban biztosítandó, vagy

b) felszĺni parkolóbon és legfeljebb 30%-ban közterületen biztosítható,

kivéve, oz új épület létesĺtésével keletkező többlet parkolósi kijtelezettséget, mely az új épületen belül bÍztosítąndó."

(3) łz lgÉsz 218.5-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki

,,(12) Az épület legmagąsabb pontją nem haladhatja meg a 747,00 mBf értéket."

(1) łz ÓsÉsz 1, számú melléklete (Szabályozási Terv) a Bécsi út - Gelléri Andor Endre utca - (16385/1) hrsz.-ú ktjzterĹjlet - Kolostor
utca - Kiscelli utca által határolt tertiletre vonatkozóan jelen rendelet 1' számú melléklete szerint módosul.

(2l nz lsÉsz 2. számú melléklet 16, táblázat 8, sorának

a) azF. oszlopában a,,35" szövegrész helyébe a,,40"

b) a J. oszlopában a,,50" szövegrész helyébe a,,30",

c) a K. oszlopába n a ,,2o" szövegrész helyébe a ,,27"

szoveg lép.

3.0 (1) Jelen rendelet a kihirdetését kovető napon lép hatályba.

ĺ,2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

4. 5 Hatályát veszti az ÓBÉSZ

1. 196. ś (3) bekezdése

2. 2. melléklet 13. k 17. sora
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MELIÉKLETEK

1. számú mellékletl a L4l2oL9. (lV. 2.) iinkormányzati rendelethez

az óguoł-gÉrÁsľvleeYER ÉPíTÉ$ szABÁLYzATÁRót szóló 2ol20L8.|vl.26.) önkormányzati rendelet
1. számú mellékletének

módosítása
a Bécsi út _ Gelléri Andor Endre utca - (15385/1) hrsz_ú közterůilet - Kolostor utca - Kiscelli utca által

határolt területre vonatkozóan
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BUDAPEsT FovÁRos lll. KERÜtET, oBUDA_BÉKÁsMEGYER
KÉPvlsELo_TEsTÜLETÉNEK2oi2o18. (Vl.26') sz. 0K. RENDELETE

ÓBUDA_BÉKAsMEGYER ÉPiTÉsl szABÁLYZATÁRÓL
1. v. MELLÉKLET - szABALYoásl TERv

iivähaqvott dokumentáci

(Esz Kít

Gsz Kft.

(Esz KÍt'

PERSOL2OOO BT

Mobil Cito Bt.

rv. TE. TH 01-2456

TK 01-S53

K1dĺ13-1017

il TÉ' TH 01'2418
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n 01-3123
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sŻcŻułe Levente

Finlha Mđvas

Tarr'sĺFszsu43

KrébeszAndrás

BUDAPEST FÓVARos lll. KERÜLET
o gu oł-gÉKÁsMEGYER oľ roRľlÁľvzlĺ

xrpvlselcĺ-lEsĺÜurE
14ł2019.1lv.z.1 or. RrľoelerÉľĺeK 1. sz. MELLEKLETE

Az oBUDA_BExÁstvlEoyeR ÉpĺrÉsl szłaÁLvzĺrÁRol
szoLo 20/20í 8.(Vl. 26.) oľroRľvlÁľvzATl RENDELET

ĺ. szÁrĺÚ MELLEKLETE
lvlooosiĺÁsł

l eÉcsl Úĺ - oeu-Énl ANDoR ENDRE UTcA - (16385/1)

HRSZ-U KT. - KOLOSTOR UTCA - KISCELLI UTCA
Álĺal HłrÁRolr ĺenÜrcrRe voľĺĺtrozolľ

tlttl modositással érintett terĹ1let
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BUDAPEST FovÁRos lll. KÉRÜLET
oBUDA-BÉKÁsMEGYER oNKoRMÁNYZAT

KÉPvlsELo-TEsfliLETE
lł2o19. (lv2.) oK. RENDELETÉNEK l. sz. MELLÉKLETE

Az oBUDA-BÉKÁSIłEGYER ÉPiTÉsl szABÁLYzATÁRÓt
szoLÓ 2ol2o18.{vl. 26.} oNKoRMÁNYzATl RENDELEÍ

í. szAMu ilELLEKLETE
MoDosiTÁsÁ

JELMAGYARÁZAT

a

téríalak sabályozás

ltttl

TKR ter leti k vetelmény alapján meghaláÍozott elemek

kaíakte6áv

kett z tt ház _ kdtelez el ĺÍässal érinteü beépitési tipus

eqyéb épít6re kijel lt / fenntartott bely

épités helye btpĺtége nem szánt tivąetben'
Vaav kdzteĺtjleten

kioszk elhelyeŻésére alkalmas terulet
15.s' Ýef,ĺ Á' B, c kale'q ĺia

szennwizátemeł és v&j táVolsąa

nagynyomás ídldgáäzállit vezeték
és biŻonsáqi vezete

nagyk zéPnyomás í ldgázszállit veeték
és biŻonsáqi veete

meghatárcz lak telepi l]háI at

f--7_-l avamll ova|ooGhál zat sélánként kE|akitott /a. ).4 'I / tennlatundb szak sza

máŕ k zhasználatu,
vaqy kdzhasaálala jaEslt telekész

már kÔzhasználatu,

telekÍész zdldfeĺŮleten

gyalogoshä ät/ Budai Pmmenád telken áfuezet
sakasza javasoĺt kajzhasaálattal

javasoltk dorgalm magánÚt

keÍékpárcs lntastÍukt É lwezetl nyomvonala

{nem ielleghelyes ábrłolással)

elaPté'képi elemek

kerulethatár

belter lethaláí

jelenlegi telekhatár

jelenlegi ép let

]I]--l ĺĺaĺĺ"t lĺtĺ*épen szerepl épÚlel

egyéb ielent s bb épĺtmény

jelént bb náll pin@ BékásmegyerćÍalu bruletén

helyrajzi szám

egy6 meghatároz konlivek (kapott adatszolgátatás alapján)' k zhasználat, ki'zfoĘalm

épiiési vonal

irányado épĺtési vonal
Ýabályozott)

utcá feI ii homlokzat elhelyezésérek sávja

:
|-----ł 132 kv{s táWezelék és b onság| ovezete

L_-_-_t

L-.-J
t----.1

K TELEzo szA8ÁLYozÁsl ELEM

szabályozási Wnal

épitményhe krtďt - qĐdéziailag ponlositand -
Ýabálvozási Vonal

J '-_l FRSZ laĐänrcqzítettf váro$céltszolgál
]_ 

_| 
szabályozási vonal

egyes kozlekedés létesitmények

mąlév vas uHÉv vołal és véd tárcIsága

FRSZ

téruezett villamosvonal

:PłR ĺo0: P"R PaÍkol és minimális beíogad kép6*g

frąl v / java$lt gyálogoshál at kiemelt
sŹkäsŻ k 2té lébn

TÁJÉKozrATo ELEľi|

*badlerek

l-] xÉsz ml"ĺ ľ,atályán kiv le95 teÍĹiletek

E-l'ĺ,.ĺuĺa*ĺ,xszek ttetés nyomvonalának véd távolsága ka'zlekeds, ka'm

|-----l rcvĺz ĺogeÍindezelék és véd láVolsäga

|$| ;6y6911 6;6 i 1ozlekedésl ehm
lz#l'lĺulonszintj łereszrerese

J^VASoLT szABÁLYoásl ELEM

irányad szabályozási Vonal

javaslt telekhaÉr

f-.--l su6u1p,o.un66

@

N\\ kozm vąy vizgazdálkodás céljára

k deđletl niivénr.et

i : j 1 i uio*a".o'ĺ"lÜlvizsgálatárakijeldlttgÚlet egyéb

1?

épitési vezetldvezet halára

épitési vezeudvezet jele

ffibályoasi gélessg / egyéb méretezés

maga$ą]l méĺelezés

Hm ' homlokzabnag6ság

Pm - páĺlánymąaság
Pmu - párkánymag6sáq ulcaI vonala

Élp - épill tlegmag6abb pontia

t ;,.U r
:' '"i|ĺt:j:'

a lehatárclt teilIetétet łáVlati k żerulet rabályozás'
éplilet elhelyezés kďátozás (el ke ) érintheta

kożenilet és / Vagy lak telepi
I zoldÍeltilelkénlíenntartand 

'l

retbe sorolt teÍulet
kialakĺtand Íésze

r'Ás Jo6SZABÁLYÁLTAL]ELRENDELT ELEM

védelemmel éĺintett épÜlet, épl]lebész, épĺtrnény' m láĘy

m emlék

nyi vántartott mIlemléki éÍték

ĺ várcsi helyi Vedettseg épilínény

í váGi helyi védettség épiiletąyijttes

kerÚleti helyi védelemmel érintett telek

ex lege V&ett íoŕá5 és véd távolsága

łorláloások

ÍelÝĺnmozgásos leillet geotechnikai kateg nái

' j-- écitmenynez kotott - geodéziailag por Gĺland -
L lEnYaoosza0alyoz6t wnal

kozkerl' k zpaÍk' várcsi paÍk

Íoly vazek medÍe és partja

Í Váĺ6ĺ je|ent ség kÓŻlekedési leŇlet

keniletĺ'elent ség koŻeked6i tefulet (Kt-łk)

kdti'tlpályás kÔzlekďési terulet

kÚt nleges képĺtésÍe szánt kozlekedési torĹilet

gŇdéżailag nem beméÍt t

kiegészit el ĺrásban szeíepl hivalkozott tenjlet számjele

kiegéÝĺt él ĺrásban szerepl hivatłozott teÍĺjlet tombszáma

a tél piiléskép vedelmé] l sz l 36/20í7. (lf, 29.} oK. r. alaplán

'A dly i loN re blj.Él 
'Úon 

Únloĺ g 6 k z fukd & Ň MloÚkđ

telepĺtend ía$r

reglartand / kiegészitend Íasor
(reodéziailaq nem beméÍt)E

H javasolt mąszr;ntet jel

]ffil ,..oalyo.a" uégrehajtása érdekében bontand ép let

vH alapJán érték6' nem védett épĺiletek

Ian ház

[El n",r, u"d",".re javelt épl]let-, épilményrász

megtaÍtá5Ía jav6olt épÚlel, épitményrész

gyalogosk zteillet,

ffi ueĺ"mi",ao

ExĘ *o4'utĺ",ou

- 

pđakés Véd táWlsága

(Hm' cs ł }

védelmeł

,. " 'A'kategđia

baÍlang védelmi z nák

ŕ----_|
l S I szovąesszabá|tozásielem

e épités helyé és modjá e télken

épitési határuonal' vagy épitési hely
(eqyěb tel pĺtésre vonatkoz el iÍások ÍgyelembevételéVel)

épit6i határuonal

épitési hely magasépulet céljáE kijel lt ĺé e

7Z uouu"r*,r' ragy teÍepszint feletl is beépither Íésze

77 eoiraan"ly riáÍ lag terepsant alátt beépĺthet része

sajálos jogintézmény' egyéb el irás

adott terijleti egység vonatkoz

kitérzi6 el irása

łiemelt beruházással érintetl ingatlan

el vásádással érintett telkekI*-li-----l fel lefe

kiemelt jelent sgl] íorgalom6illapĺtott kiszolgálo utca kaiŻlekedBi elemekel& s háts kerti sáv

z ldfelÚlel létesitése é5 helye

jellemz en teljesértékÚ Żildfeluletként
megtartandďkialakitand tenilet

zdldfelÚlel&ént megtaÍtand /kialakiland terulet

]' "Jr_i meghatárczotĺaÉny zolďelÜlel

'B'' kateg ľia

'c' kaĘ ria

'D" kateg íja

geotechnikaiIag nem kaĘorizált
terĺilet

i ] meglév Vllamos vonal

W ,qynn""^álatÚ és torgalmli utcá keŕékpáros inÍEstrukhl.a megléV nymvonala

meglév hid / koŻekedési elem
kt]l nsŻntÚ keresŻezése

telepitend 160r 'A" z na által érintettelkek

'B'' z ná által érintett telkek
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KÉrylsE!ÖETĺlLÍÉilE( Ml6. (sá.) g. K RRoElft
lBuoA{É(Ásľ&E ÉPlTÉgl gAa^LBTAaÓl

' 
l. g. ĺEIÉKEÍ _ g6Á!Y@Ást TtRv

meg Eend éílékes ía / íesport
(aeodéziailaq nem bemé )

'B'' z na

d l t' bÜ*olatlan gyalog t

meglév /teNezett v6Útállomás és v6li1i megáll hely


