
BUDAPEsT rovÁnos lrI. rnnÜlnl, oľuuł-ľÉxÁsnĺncYER ÖľxonuÁNYzAT
xÉpvrs nr,iľn srÜr,nľÉľnx

40lŻ0l9. (xII. 19.) oľxonnĺÁNYzATI RENDELETE
az ÓľUnł-ľtxÁsnĺrcynn ÉpÍrÉsr szłnÁĺ,yzłľÁnÓr, szőló20/2ol8. (vI.26.) önkoľmányzati rendelet

módosításáľól

Budapest Főviíľos III. Keriilet Óbuda-gékásmegyer onkormányzat Képviselő-testĺilete az épitett környezet alakításáról és

védelméről szó|o 1997. évi LXXVII. töľvény 62. s (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló2}l l. évi CLXXXIX' törvény 23. $ (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített köľnyezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. s (1) bekezdésében megńatározott feladatköľében eljáľva az Óbuda-
Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 20/2ol8. (vI'26.) önkormányzati rendelet módosításaról a következőket ľendeli el:

l.s (1) łz Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatilról szóló 20l20l8' (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
oBEsz) 94.$ (1) bękezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

[(I) Az Ln-T/AaZ-EI jel'ĺÍ zártsorú beépítési móúi, valąmint ąz Ln-T/AI/SZ-E1, Ln-T/AI/SZ-E2, Lt-T/AI/SZ-
E3, Lw-T/AUSZ-E4, Ln-T/AUSZ-ES és ąz Ln-T/AUSZ-E6 jelű sząbadonólló beépítési módú építési Óvezetek

teriileténJ

,,fl az Ln-T/AI/SZ-E5 építési ovezet területén az előírt parkolási kotelezettség biztosítĺźsafelszíni parkolóbąn is
megengedett.

(2) ĺzoB.Ész94.s (3) bekezdése azalábbi d) pontta| egésziil ki:

t@ Az Ln-T/AAU-EI, Ln-T/AAU-E2, Ln-T/AUU-Ksz1, Ln-T/AI/U-Ksz2, vatamint Ln-T/AI/SZ-I - a
lakótelepi egység alapfokú ellótóstźt szolgóló _ liszótelkes építési övezetek területénJ

2.S

,,d) a paľkoldsi kotelezettséq meglévő épiilet bővítése esetében ą telken kívijl is biztosíthgtó"

ĺzosÉsz 10ó.s (2) bekezdése a következőrę módosul:

3.S

,,(2) Az Lb-I/Z-I építési ovezetben
a) tbb épület létesíthető;
b) a telek megosztąsa esetén a közbenső telekhatár mentén a szomszédos épiiletek tűzfallal is csątlakozhatnąk

egłmóshoz, vagł ha nem, akkor a telepítési tavolsĺźgot kellfigłelembe venni;
c) a foldszint kereskedelemi, vendéglótási, szolgóltatósi, szórakoztąttisi, kulturális ľendeltetési egłség,

közforgalmú iroda céĘóra I00 %-ig beépíthető, de az afeletti szintek beépítési méľtéke legfeljebb 50%
lehet,

d) kereskedelmí rendeltetés legfeĘebb osszesen 4000 négłzetméter óltąlános szintterĺilettel létesíthető,
e) a nyugati telekhątóľon éptiletkoz létesíthető 7,0 méteľes legkisebb szélességgel."

ezosBsz 178.s (1) bekezdése aza|á'ŕ)bie) ponttal egészül ki:

t0 A Vĺ-H/AI/Z-I, Vĺ-H/AI/9Z-EI, Vĺ-H/AI/9Z-E2, Ví-H/TU-I és ą Ví-H/SZ-I jel'ĺi építési ovezetek teriiletén]

,,e) a Vĺ-H/AaSZ-EI övezetben egészségiłgłi létesítmény bővítése esetén a parkolósi rcbbletet nem kell
biztosítqni' "

4.s 1rzosÉsz 2. melléklet 10. táb|źaat 8. sorának F oszlopában az,,8O" szövegrész helyébe a,,9O" szöveg lép.

(l) Jelen ľendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetése a Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján való kifiiggesztéssel töľténik.

ĺzosÉsz
1. l27. $ d) pontban az ,,a c) pont kivételével'' szövegľész helyébe az ,,az e) pont kivételével''

2. 163. $ (1) az,,egy 2 lakásos főépüleť' szövegrész

s.s

6.S

sziiveg lóp.

j
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