Budapest F'őváľos III. Keľütet Óbuda_Békásmegyer OnkormányzatKépviselő-testületének
25l202I. (W. 15.) łinkoľmányzati rendelete
aváůtoztatási tĺlalom elrendeléséről szĺílĺĎ3lI999. (I.29.) iinkoľmányzatĺ rendelet mĺÓdosításáľól
Budapest Fővaros III' KeľĹilet, obuda_Békásmegyer onkoľmányzatPolgármesteľe a27Il202L (V. 21.)
Koľm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrofavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
töľvények módosításáľól szóló 20II. évi CXXVIII. tĺlrvény46. $ (4) bekezdése alapján Budapest
Főváľos III. Keľĺilet, obuda-Bekásmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-tęstületének feladat- és
hatáskorét gyakoľolva, Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Képviselő_
testületénekazépitettkörnyezet alakításaről ésvédelm&őlszőIő1997.éviLXXVIil. törvény21. $ (1)
bekezdésében adott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairó| szolo 2011. évi
CLXxXx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5-6. pontjában meghatźrozott feladatköľében eljźnva a
következőket ľendeli el:

1.S
Avźitoztatási tilalom elrendeléséľőlszóló 3lI999. (L 29.) önkormányzati
Ör.) 1/A. męlléklete a következő 2I. ponttal egészül ki:

ręnďęLet (a továbbiakban:

ABp. III. kerület Római part(23789) hľsz-úközteľület_Nránási út_Királyokútja_PĹinkösđfiirdő
_
u. Duna folyam áital határolt terület, kivéve az építettkörnyezet a|akltásáĺől és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 14lB. $-ában foglalt ingatlanok, valamint Budapest III. keľĺilet prÉsz
''21.

II. ütem hatátlya alá tartozo ingatlanok: 63659, 6365813, 6365812, 6365811, 63657, 63647, 63642,
63 640, 63 629 l 7, 60002l I' 237 90 l 8 és 237 90 l l0 hľsz. alatti ingatlan.''

2.S

Az ot.

1/B. melléklete helyéb e az

L melléklet lép.
3.$

Az or.

1/B. melléklete helyéb e

a2. melléklet lép.
4.$

Azor.1/B. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

s.s
(1) Hatályát veszti

azor.1/A. mellékletének 14. és 19. pontja, továbbá azoĺ3. melléklete.

(2) Hatőlyatveszti az ot. 1 /A. melłékleténekl 8. pontj a.
(3) HatáIy át veszti az Or. 1 /A. mellékleténęk20. pontj a.

6.S

(l)Ez

a ľendelet _

a(2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel _202I' augusztus 1. napján IéphatáIyba.

.z-

(2)

A 3.

$ és az 5. $ (2) bekezdése 2022. október

(3)

A4.

$ és az 5. $ (3) bekezdése 2023.januaľ 1. napján lép hatályba.

5.ĺapjźnlép hatlĺlyba.

7.$
A rendelet kihiľ'detése a Polgáľrnesteri Hivatal hiľdetőtáblźljźnvaló kiftiggesztéssel töľtenik.
A27I/2021. (V. 21.) Korm. rend. szerinti veszélyhelyzetben, a Kat. 46.
Kepviselő-testĺilet hatásköľében eljáľva:

$ (4) bekezdése atapján a

\

Dľ.

*

-z-

]' melléklet a 25/2021. (ĺ/I. 15.) önkormúnyzati rendelethez
1/B. melléklet a 3/ 1999.(I.29.) önkormányzati rendeleth€z

vÁt-ľozrnĺÁsl TI LALo
Émruľrĺĺ
TERÜLETEK

M

Jelmagyarázat

ffi

MAL

2L

Vátoztatásitilalom

2L

ź--

2. melléklet a 25/202I.

(W.

15.) onkormúnyzati rendelethez

1/B. melléklet a 3/1999.(I.29.) iinkormányzati rcndelďhez

vÁt-ĺozĺnľÁslTI LALoM
Éruruľrľĺ
TERÜLETEK
Jelmagyarázat

ffi

MAL

2L

Váftoztatásitilalom

2L

(2--

3' melléklet a 25/2021.

0/L

15.) onkoľmányzati ľendelethez

UB. melléklet a 31 1999.(I.29.) önkoľmányzati ľendelethez

vÁlľorrłrÁsl TI láLoM
ÉruruľrrľTERÜLETEK

MAL

Jelmagyarázat

ffi

1

Vátoztatásitilalom

1

a-Z--

Indokolás
aváůtoztatásĺ tĺlalomról szóló 3lt999. (l.29.) iinkormányzati ľendelet mĺĎdosításához
Részletes indokolás

1. $-hoz

III. keľület Római part (23789) hĺsz-úközteľület - Nánási út _
_
Kiľályok tÍja Pünkösdfi'irdő u. - Duna folyam által határolt teľĹilet, kivéve az építettköľnyezet
alakításáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. töľvény 14iB. $-ában foglalt ingatlanok,
valamint Budapest III. keľület prÉszil. ütem hatalya a|átatoző ingatlanok: 63659,6365813,
6365812,6365811,63657,63647,63642,63640,636Ż917,60002ll,2379018
és23790110 hrsz. alatti
ingatlanok területéľe vonatkozó lehatáľolása Budapest Főváros III. kerület obuda_nokásmegyer
onkoľmányzat Képviselő-testületének jogalkotási kompetenciájába tar:tozik. Az Étv.21.$ (1)
bekezdése alapjźtĺ,valamint az 201I' évi CLXXXX törvény Magyarország helyi
önkoľmányzatairőI (otv) 23$ (5) bekezdés 6.pontja alapjźn a helyi településľendezésiszabályok
megalkotása érdekébenv áltoztatási tilalom rendelhető el.

A2l. soľszámmal azonosított Bp.

2. $-hoz

Arendelęt 1/A. mellékleténektérképimegjelenése azllB. melléklet, ezértaz 1/A. męlléklet 1. $ és
5. $ (1) bekezdése szerinti módosításával egyidejűleg a IlB. melléklętet is módosítani szükséges a
két melléklet összhangj ának megteremtése érdekében.

3. $-hoz

Az IlA.

melléklet 5. $ (2) bekezdése szeľinti módosításához igazođőan rendelkezik
melléklet módosításáľól, a két melléklet összhangjának megteremtése érdekében.

az IlB.

4. $-hoz

Az I/A.

melléklet 5. $ (3) bekezdése szeľinti módosításához igazodoan ľendelkezik
melléklet módosításáról, a két melléklet összhangiának megteremtése érdekében.

az llB.

5. $-hoz
1/A. mellékletnek a

t4. számmal azonosított - A Bp. III. keľiilet Római part (23789) hľsz-úközterĹilet _ Nánasi út _
Kiľályok ińja_ Ptinkösdftiľdő u. _ Duna folyam áItalhatarolt teľület, kivéve azEtv.14lB. $-ában
foglalt ingatlanok- valamint a
19. számmal azonosított - Budapest III. kenilet

nrÉsz II. ütem

hatálya alá tartoző ingatlanok:

63659,6365813,6365812,63658lI,63657,63647,63642,63640,6362917,60002ll, Ż379018 és
23790110 hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatban, új településľendezésidöntés született a
tervezésľől. A tervezés továbbiakban egybe kezeli a2 teriletet, a döntés meghozatalźxal ateľĹiletre
hatályos korábbi változtatási tilalmak hatályukat vesztik atęrvezet 5. $ (l) bekezdése alapján.

z_

