Budapest Főváľos III. KeľĺĺletÓuuĺa_notásmegyer Onkoľmányzat Képviselő-testületének
24/Ż02l. (VI. 15.) önkoľmányzatĺ ľendelete
az Óbuda-Békásmegyeľ EpítésiSzabáůyzatátľól szóló 20/Ż018. (W. 26.) iinkoľmányzati ľendelet

módosításáľól

Budapest Főváľos III. Kerület Óbuda_géLásmegyeľ Önkormányzat Polgármestere a Ż7Il2oŻI. (V. 21.) Korm.
ľendelet szęľinti veszélyhelyzetben, a katasztľőfavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes töľvények
módosításáľól szóló 2011. évi CXXVIII' töľvény 46. $ (4) bekezdésę a|apjźn Budapest Főváľos III. Keľiilet,
Óbuda-gékásmegyeľ Önkormányzat Képviselő-testiiletének feladat- és hatásköľét gyakorolva, Budapest
Főváľos III. Keľület, Óbuda_Bekásmegyeľ onkormányzat Képviselő-testĺiletének az építettköľnyezet
alakitásáről és védęlmérőlszóló 1997. éviLxxvm. tĺiľvény62' $ (6) bekezdés 6. pontjában adott felhatalmazás
alapjźtn, a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairől sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 6.
pontjában' és az épitett környezet alakításáľól és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tĺirvény13. $ (1)
bękezdésében meghatátozott feladatköľében eljáľva
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáľól és a településľendezésieszközökľől, valamint egyes településľendezésisajátos
jogintézményekľól szóló 3I4/20I2, (XI. 8.) Korm. ľendelet 43lA. $ (6) bekezdés c) pontjában meghatáľozott
szervek véleményénekkikérésévela kö'vetkezőket ľendeli el:

a

1.$

(I) Az obuda-gekásmegyer ÉpítésiSzabźúyzatérólszóló 2ol2OI8' (VI. 26.) ĺinkormányzati rendelet

továbbiakban: OBESZ) 80. $ (l) bekezdés b) pontjának bd) alpontja helyébe a követkęző ľendelkezéslép:
[b) az Ln-2/Z-KÁ2 építésiovezet területén]
''bd) a 78. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel füldszinten parkolók nem létesíthetők.''

(a

(2) AzogÉsz 80. $ (2) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:
"(2) Az Ln-ŻlZ-l, Ln-ŻlZ-2, Ln-ŻlZ-3, Ln-2lZ-4, Ln-Ż/Z-S, Ln-2lZ-6, Ln-2lZ-7, Ln-2lZ-L, és az Ln-2lZ-9
építésiĺivezetek teľiiłetén
a) a telken elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 2000 négyzetméter;
b) az utcai homlokzaton telkenként legfeljebb egy gańzskapu helyezhető el, 30 méteľtmeghaladó
telekszélesség esetén legfeljebb kettő;
c) azLn-2/Z-3 övezet tęľiilętén figyelembe kell venni a XXI' Fejezet kiegészítő előírásait is;
d) az övezetek területén f<ĺldszinten paľkolók nem létesíthetők, kivéve
da) Ln-Żl Z-3 és az Ln-2 l Z-9 övezetekben,
db) a 78. $ (1) bekezdés b) pontjának alkalmazhatősága esetén;
e) az Ln-Z ĺZ-4 övezetben
ea) a 3000 mZ-nél nagyobb telken több épület helyezhető el,
eb) a Berend utcai 1867Ż11 hrsz.-ú ingatlanon álló panelépület teľepcsatlakozási vona|ttra, a beépítendő
telek felé emelkedő 45" a|att vont sík frlé új épitmény,építményrésznęmemelkedhet;
Í) az Ln-2 / Z_9 övezetben
fa) épületkö z vagy épulethézaglétesíthető,

fb) a paľkolási kötelezettség egy része,vag1ĺ egésze felszíni paľkolóban is biztosítható;
azLĺ-ŻlZ-S övezet teľiiletén aTimźr utca - Fényes Adolf utcai iskolaépület meglévő pźrkénymagassága
1,5 méterľel növelhető;
h) azLn-2/Z-6 övęzet teľületén aSzabtúyozási Terv szerinti építésihely alapján lehet épiiletet elhelyezni,
g)

bővíteni.''

2.$

ĺzogÉsz82. $ (i) bekezdés d) pontjĺának dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[d) ąz Ln-2/SZ-2 építésiovezet területénJ
''dc) a 78. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel füldszinten paľkolók nęm létesíthętők.''

z_-

3.S

ĺzopÉsz204.$ (2) bekezdése a k<ivetkező i) ponttal egészül ki:
tO A Gĺĺsz-ĺ/SZ-],Glĺsz-I/SZ-2, Glrsz-l/SZ-3, Glĺsz-l/SZ-4, Glrsz-L/SZ-S,

és a Glrsz-1/SZ-6 jeliÍ építésiÓvezet
teľületénJ
''i) a Gksz-1lSZ-Ż épitésiövezetben
ia) a ř{EV I9285/l hľsz. telke fęLé az iĺĺányadó szabi{lyozási vonal szeriľrti új közteľületi telekhatáľ alakítható ki;
ib) az ia) pont szeľinti telekhatáľ mellett a meglévő épület teľhelésénekmegvá|toztatásával jáľó építési
tevékenységsoľán DN1200 sb vizvezeték védotávolságtń a szolgćtltatóval előzetesen egyezteteff módon kell

figyelembe venni."

4.$

azÓBÉsz

1.

mellékletének 19. téľképszelvéfiyę
aZ

1.

melléklet szerint módosul.

s.s
Az OBESZ

(l) bekezdésében a ''ha
az épitésióvezet másként nem ľendelkezik'' szövegrész helyébe az "amennyiben - a b) pontban foglalt
a) 78. $ (1) bekezdésében,88. $ (1) bekezdésében, 104. $ (1) bekezdésében és 171. $

kivétellel - az épitésiövezetre vonatkozó ľészletes ęlőírás másként nem ľendelkezik'',
b) 78. $ (1) bekezdés b) pontjában az"és az épnésiövezet kifejezetten nem tiltja'' szövegľész helyébe az
''akkor az a) pont előíľása helyett a következő ľendelkezés vehető figyelembe'',
c)88. $(1)bekezdésb)pontjában' l04. $(l)bekezdésb)pontjában,171. $b)pontjábanés 183. $(1)bekezdés
b) pontjában az "és az épttésiövezet kifejezetten nem tiltja, akkoľ'' szövegĺész helyébe az ''akkor az a) pont
előíľása helyett a kövętkező rendelkezés vehető figyelembe'',
d) 183. $ (1) bekezdésébenaz "épitésiövezet előíľásainak figyelembevételével''szövegľész helyébe az
''amennyiben - a b) pontban foglalt kivétellel - az épitésiövezetre vonatkozó ľészletes előírás másként nem
ľendelkezik''
szöveg ĺép.

6.S
Ez arendelet

a kihirdetését kĺjvető napon lép hatályba.

7.S

A rendelet kihiľdetése a Polgáľmesteľi Hivatal hirdetőtábláján való kifiiggesztéssel töľténik.
A271/2021. (V. 21.) Korm. rend. szerinti veszélyhe|yzetben, a Kat. 46. $ (4) bekezdése alapjétn a
Képviselő-testtilęt hatáskörében elj árva:
ĺl; ',
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]. melléklet
melléklet 19. térképszelvényea20l201'8. (vI.26.) önkormanyzati ľendelethez

1.

Az 1Z-łdI. rujzjelii Szabźiyozási Terv M:l

:2 000 méretaľanyu 19. soľszámú térképszelvénye
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Részletes indokolás
1-7.$
1. $-hoz
Ln-2lZ-3, Ln-2/Z-9 valamint a Ln-2/Z-KA2 jelíÍépítésiövezetek előíľásai pontosításra keľiiltek, annak tekintetében,
hogy mely esetek kivételévellétesíthetőka ťlldszinten parkolók.

2. $-hoz
Rendelkezik, hogy

a

Ln-2/SZ-2 jel,ĺi építésiövezeteben földszinten mely esetek kivételével létesíthetők parkolÓk.

3. $-hoz
Gksz-llSZ-2 jelĺĺépítésiövezetben, a rendelet 1. melléklet 19' térképszelvényeszeľinti módosítások szöveges

rendelkezései, valamint a DN1200 Sb vízvezeték védótávolságának meghatátozásánakmódja.

4. $-hoz
A rendelet téľképimellékletének, a Szabályozási teľvnek módosításáľól renđelkezik.

5. $-hoz
Szövegcseľés módosítások.
6. $-hoz

A

ľendelet hatálybalépéséľőlľendelkezik a településfejlęsztési koncepcióról' az integľált
településfejlesztési stratégiáról és a telepiĺlésrendezésieszközökľől, valamint egyes
településľendezésisajátos jogíntézményekĺőlszőlő 3I4l20I2. (XI. 8.) Koľm. ľendelet 43. $ (1)
bekezdés c) pontjának figyelembe vételével.
7. $-hoz

A

rendelet kihirdetésének módját hatátozza meg az onkoľmányzat Szęwęzęxí és Működési
Szabályzatáről szőlő22l20l3. (III. 29.) önkormányzati ľendęlet 53. $ (1) bekezdése alapjan.
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