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Kisziilt a Polgdrmesrer 2020. dprilis 22-re tervezett dOntisdnek meghozatala cdljdb6l
Kiszitet re; 'liirh Mikl6:; liitpir.t.t:

'fdrgy: Javaslat a telepiil6sk6p v6delm6r6l sz6l6
4012017 . (XII. 19.) ok. rendelet m6dosit6s6ra

'tisztelt K6pvise16 Asszony!
Tisztclt K6pvisel6 Ur!
'I'isztelt Keriilctfejlcszl6si 6s Iizemcltct6si I]izottsigi tagok!
'I'isztclt Kiirnl'ezet- 6s Klimav6delmi llizottsrlgi tagok!

A telepi.ildskdp videlmir6l sz6l6 4012017 . (XIl. I 9.) rinkorm6nyzati rendelet ( 1 . sz. mell6klet)
(tovdbbiakban: TKR.) modositdsa ( rcndclet-te tvezet 2. sz. melldklet) a teleptil6sfej lesztdsi
koncepcitir(rl. az integrdlt telcpiil('sf ,,'.jlcsztesi strat6gidr6l 6s a tcleptil6srendezdsi eszkrizcikr6l,
valanrint cg;-es tcleptilcsrendezcsi sajtitos jogint6zmcnyek6l sz6lo 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1a toviibbiakban: Kormdnyrendelct) 43lA. $-a szerinti eljiiriissal tdrtdnt.
Az eljarris az elozetes trijdkoztat6si szakasz kezdem6nyezds6vel indult.
A Korm6nyrendeletben elSirt TKR. m6dositisd.ra vonatkoz6 egyeztetesi eljrirris el6zetes

trij6koztat6si szakasza 2019-ben megtdrt6nt (hirdetmdny, tjsdgcikk, lakoss6gi f6rum, honlap,
6llamigazgatdsi szervek is partners6gi szervezetek).

A K6pviselo-testiilcr 2020. janu6r 22.-i iiles6n t6rgyalta a teleptildskdp vedelm6r<il sz616

4012017. (XII. 19.) tinkormrinyzati rendelet m6dositds rendelet-tervezet6nek elso olvasatAt, ds

hozta meg 3912020. (1. 22.) Kt. hat{rozatdr (3. sz-. mell6klet).

A rendelet-tervezet ds annak drtdkleltar dokumentumiinak egyeztet6sdt k6vetoen a

Polgdrmester a 201 l. 6vi CXXVIII. torvdny 46. ti (4) bekezd6sdben meghatdrozott jogk6r6ben

cljarva. a 9/2010. (lll. 18.) I'\4 hat/rrozatiihan dontdtt a bedrkezett v6lemdnyekrol (4- sz.

mellcklet).
I"cntickcn tulmcnoen az cls(! olrasathoz kcpest a rendelet-tervezet 33. 

"s-n 
[j (2)-(3)

bekezdessel eg6sziilt ki. anrely a'fKI{ 63. $ ba) ds ca) pontjaiban felsorolt dpitdsi munkdk

eser6t kiboviti a lak6telepeken elhelyezni kivriLnt klimaberendezdsek teleptl6sk6pi bejelent6si

eljriLriis keret6ben tdrtdn6 v6lemenyezdsdvel. Ennek oka, hogy az eddigi gyakorlat szerint, a

tegtcibb esetben, f66pitdszi egyeztetdst kdvet6en keriiltek a klimaberendezdsek telepit6sre. E

gyakorlat pedig kedvczo teleptiliskipi hatiist eredm6nyez.

A mrisik viiltoz;is a rendelel-rervezet 5. sz. ftiggel6kdt 6rinti, amennyiben a Kertiletlejlesztest es

Uzemeltet6si llizottsiig javaslata alapjdn, az kiegdsziilt a 191 .B. sorral, miutiin az ott felttintetett
hatiirko koordindt6it ellenorizve kideriilt, hogy az a XVI. keri.ilet teriilet6n fekszik. pontosabban

a Korvasirt sor 56-57. sz. ( I I 0967) hrsz. alatt.

A teljcs egyeztetdsi cl.jiiriis soran. Ialamint az azt kdveto id6szakban a TKR lervezetl
rn6dositlisiihoz lakossiigi. illctvc paltncrscgi cszrcvetcl. .javaslat a honlapon a Korm6nyrcndelet
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43/B.$ (3 ) bekezddse alapj6n mrik6dtetett,,Nyitv6nos Ert6kelo Feliilet"-en jelzett

Elslttlc$splabl I 6.hu e-mail cimre, valamint papir alapon nem 6rkezett

A Korm6nyrendclet 43/A $ (8) bekezddse alapj:in a bedrkezett v6lemdnyek ismertetdse ds

vdlemdnyezdse a K6pvisel6-testiilet 2020. mircius 18-i til6s6n megtdrtdnt, igy a Budapest
For,6ros Korm6nyhivatala Kormrinymegbizott Kabinet - Allami F66pit6sz v6lem6nye alapjdn
(5. sz. mcllcklct) a Kcpvisclti-testtilet. illetve a dcjntdsre jogosult, a TKR m6dositasiit
jogszcrucn jrlr'ihag1'hatj a.

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. trirvdny 17. $-riban foglalt el6zetes hatasvizsg6lat
cisszeioglal6sa:

A v6grehajt:is felt6telei:
A rendelet az Onkormdnyz ai szbmira a szab6lyozris v6grehajt6s6val jelent t6bbletfeladatot.

A tirsadalmi hat{sok tisszcfoglalisa:
A rendelet m6dositrisa nem j6r kedvezotlen v6roskdpi beavatkoziissal.

'f rlrsadalmi kiilts6gek:
A rendelet m6dositiisa a tiirsadalom sziim6ra ktiltsdget nem jelent

Ktilts6gvet6si hatdsok:
A szabalyozasi elemek rn6dositasa az 0nkonnirnyzat szAmAra kolts6get jelent

Eg6szs6giigyi hatisok:
IS96szsegiigyi hatils nem jelentkezik a szab6lyoz6s m6dosit6s6val.

Kiirnyezeti hatisok:
A szabalyoz6s m6dositiisa a kornyczct kultfra javit6silt eredm6nyezi.

Kdrem a tisztelt K6pviselo Asszony,l, K6pvisel6 urat, valamint a tisztelt Bizottsiigi Tagokat.

hogy az E,loterjesztds mell6kletdben szerepl6 rendelet-tervezetet /r n rilis 21.-6n (kedd) 12.00

foltg igdny szerint dszrevitelezni 6s v6lemdny 6t a kovacs hu e-mail cimre

megklildeni sziveskedjdk

tludapest Iroviros XVI. keriileti Onkormanyzat Polgarmestere

a katasztr6 lavddelemrol ds a hozzii kapcsol6d6 egyes torvdnyek

m6dosit6s6rol sz6l6 2011. dvi CXXVIII. t<lrvdny 46. $ (4)

bekezd6se alapj6n - megalkotja a teleptil6skdp v6delm6rol sz6l6

4Ol2Ol7 . (XII. I9.) dnkormrinyzati rendelet6nek m6dosit6s6r6l

sz6l6 ....12020. (... ...) tinkormrinyzati rendelet6t.

Kovr{cs P6ter
polg6rmester

Budapest. 2020. aprilis 6

REN DT]I,E1'I .I,\VASI,A'I' :

(
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Tdrvdnyess6gi szempontb6l megfelel<i:
(

t-(() t!J. r _,
Dr. Csomor Ervin
jegyzo

V6lem6nyez6src javasolt biz.otts{gok:
- Keriilctfcjleszt6si 6s Uzemcltet6si llizottsdg
- Kiirnl cze t- 6s Klimar 6dclmi Ilizotts{g

Mel16klet:
1 . mell6klet: 40/2017 . (XII. 19.) Snkorminyzati rendelet (elektronikus riton 6rhet6 el)

2. melliklet: rendelet-tervezet szdveges rdsze (a mell6kletek elektronikus riton 6rhet5k el)

3. nrell6klet: 3912020.(1.22.) Kt. hat6rozat

4. mell6klel: 912020. (lll. 18.) PM hatiirozat
5. melldklet: Budapesl F6viros Korm6nyhivatala Korm6nymegbizott Kabinet,

Allami f oOpitesz vilemdnye
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Budapest !'6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
.....12020. (............) tinkorm6nyzati rendclete

a telepiil6sk6p v6delm616l sz6l6
4012017. (XIL l9.) iinkorm6nyzati rcndelet m6dosit{s616l

Budapest lrovaros XVI. keriileti Onkormdnyzat Polgdrmestere a katasztr6favddelemrol ds a
hozz6 kapcsol6d6 egyes tOrvdnyek m6dosit;is:irol sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. { (4)
bekezddse alapjiin, a Kepviselo-testtilctnck a telcpiiliskip vddelm616l szol6 2016.6vi LXXIV
tdrviny I2.$ (2) bekezdis6ben kapott I'elhatalmaz6s ds a 2.$ (2) bekezd6se alapjdn, a

Magyarorszdg helyi <inkorm6nyzatairol sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXIX. torvdny 23. $ (5)
bekezdds 6. pontj6ban meghat6rozott t'eladatkoreiben elj6rva a teleptil6sk6p vddelmdr6l sz616

1012017. (XIl. 19.) rendelet m6dosi16sdr6l a krivetkezoket rendeli el:

I $

(l) A Budapest L-6viiros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testtiletdnek a telepiildskdp
vddclrndrol sz.ol6 4012017 . (Xn. 19.) onkotmrinyzati rendelete (tovdbbiakban: Rendelet) 2. $

7. pontja helyibe a kcivctkcz6 rendelkczcs l6p:

..7.1 Epiiletsz6lessig: az dpiiletnek az utca vonal6ra mer6legesen vetitett merete az utca

vonalra merolegcs eptilel tengely esetdben, mig mr{s esetben az dptilet traktus vagy traktusok

befbglal6 mirete, az 6pitisi telek tengelydre merolegesen miirve.
7.2 Eptiletmelyseg: az dpiiletnek az utca vonal6ra merolegesen mdrt m6rete."

(2) A I{endelet 2. $ 16. pontja hely6be a ktivetkezo rendelkez6s l6p:

.,16. Lak6telepi egys6g: a Lak6telepek (LT) telepiildsk6p szempontjiib6l meghat6roz6 teriilet

16rben risszeitiggo r€sze, mely azonos tertiletfelhaszn6liisi egys6gbe jel<ilt 6s jellemz6en

azonos techno16gi6val 6piilt dpiileteket tartalmaz."

(3) A Rendelet 2. { 18. pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

..1 8. 'l'orndr keritds: Az a kcrit6s. arnclynek meroleges vetiiletdben az risszes f'eltilete

kevesebb. mint 50 %-ban Atl6that6. Az clsszes feltilet a Libazatot is tartalmazza."

(4) A Rendelet 2. $ 19. pontja hely6be a kovetkezS rendelkez6s l6p:

"19. Utcabirtor: utasver6, kozmtivcloddsi cilfi hirdetooszlop 6s informrlci6s vagy m6s cdlt
berendezis. Az infbrmdci6s cdl vagy cgy6b c6t megval6sitris6val elsodlegesen kciz6rdeket

szolgitl. Az infomdci6s c6lu berendez6s, ritbaigazit6 t6bla kialakit6stir6l a 9. sz6mri mell6klet

rendelkezik."

(5) A l{endelet 2. Q 2l . pontja hely6be a kovetkezo rendelkez6s I6p:

..21. Zolds6v: az a nov6nytiltetesre alkalmas kdztert.iteti s6v, amely legal6bb 1,0 m sz6less6gu

is alkalmas az utcaszakaszonk6nt i.iltetendo fasor elhelyez6sdre."
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(6) A Rendelel 2. $-a a krivetkezo 22. ponttal eg6sziil ki

^.22. Molin6: minden olyan hirdetds ds rekl6m c6hi feltilet, amelyet on6ll6 tart6szerkezettel
vagy az dpiiletek homlokzat6ra fiiggesztenek (feszitenek) ki, fiiLggetlentil a feliilet anyagrit6l, a

kialakitds m6dj6t6l.

A I{cndelct 3. \ (3) bckezdcs a) pont ad) pontja helydbe a kovetkezo rendelkezds ldp:

,,ad) miitdrgyak, szobrok, emldkmrivek, sirem[6kek, keresztek k<ir6nek szdmbav6tele."

A Rcndelct 4. $ (1) bekezd6se helydbc a krjvetkezo rendelkez6s l6p:

..(l) Budapest XVL keriilet teriilet6n a telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 tertileteken az

dpitett 6rt6kek vddelme, helyi egyedi v6delemmel biztositott."

1l) A Rendelet 6. $ (1) bekezd6se hely6be a kovetkezo rendelkez6s l6p:

..(l) Uj helyi v6delem megiillapifiseban vagy a vddelem megsziintet6si eljdris6ban az

eljiirris megindftris616l 6s a dcintds ismertetds6rol - 6rdekeltnek kell tekinteni:

a) a javaslattal irintett f'oldr6szlet, ingatlan, vagy ingatlanok tulajdonosait,
b) mfialkotds esetdn az 615 alkot6t. vagy a szerzoi jog jogosultj6t,

c) a kezdem6nyezot,
d) az illet6kes dpit6siigyi 6s az or6ks6gvddelmi hat6sdgot, a f6v6rosi <inkorm6nyzatot."

(2) A Rendelet 6. $ (4) bekezd6se hely6be a kijvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(4) A kezdem6nyez6ssel kapcsolatban, az <inkorm6nyzat honlapj6n
szemitott I 5 napon beltil az 6rdekelt ir6sban 6szrev6telt tehet."

2.S

3.$

1.$

tOrt6no megjelendstol

A Itendclet 5. $ (4)-(5) bekezdise helydbe a kcivetkezo rendelkezds l6p:

,.(4) Amennyiben a helyi v6delem megdllapitiis6ra vagy a helyi v6delem megsziintet6s6re

vonatkoz6-kezdem6nyez6s hi6nyp6tl6sra szorul, 6s azt a polg6rmester erre vonatkoz6

felhiv6sa ellen6re 30 napon beltil a kezdemdnyez6 nem egdsziti ki, a javaslatot a polgdLrmester

6rdemi vizs96lat n6lktil elutasithatja.

(5) A polgdrmester intdzkedhet a megalapoz6 6rt6kvizsg6lat k6szit6s6r6l."

s.$
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6.S

A Rendelet 7. $ (2) bekezd6s b) pontja helydbe a kcivetkezo rendelkez6s l6p:

,,b) a 6. $ (l) bekezd6s6ben meghatiirozott drdekeltek r6sz6r6l tdrtdn6 6s egy6b, hat6rid6n
beliil benyrijtott 6szrev6telek figyelembev6tel6vel d<int."

A Rendelet 10. $ (4) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rcndclkcz6s ldp

..(4) A vddett 6rt6kek nem bonthat6k el, kiv6ve a kdzvetlen 6letveszdly okoz6, vagy helyi
vedelemmol 6rintett. a rendclet 2. sz. mellikleteben rdgzitett, vedelemmel nem 6rintett r6szre

vonatkoz6 beavatkoztisl."

A Rendelet 11. $ (2) bekezd6s t) pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,Q a vddett 6rt6k helymeghatirozdsdnak adatait (helyrajzi sz6m, utca, hinszitrn),6s"

e.s

A Rendelet 12. alcime helydbe a kovetkez6 alcim l6p:

,,12.'l'eriileti 6p[t6szcti ktivetelm6nyek
teriileteken."

tclcpiil6sk6pi szempontbtil meghatiroz6

10.s

A Rendelet 16. $ (l) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:

..(l) Lak6kocsi, kontdner, mobilhSz 6pitm6nyk6nt tdrtdn6 elhelyez6se 6s haszn6lata - kivdve
az ingatlanra vonatkoz6, 6pit6si enged6llyel rendelkezo, vagy az egyszetrl bejelentdsi elj6r6s

alapjdn a jogszerii 6pitkezds idej6t - nem megengedett."

ll.s

(l) A Rendelet 17. $ (l) bekezd6s helydbe a kdvetkezo rendelkezds l6p:

..(l) Amennyiben a kertileti 6pit6si szabalyzat m6sk6nt nem rendelkezik utcafronti tOmor

kcrit6s nem 6pf1heto. kiv6ve
a) a koztti kdzlekeddsi tertilet (Kou), kdtdupalyas kozlekeddsi teriilettel (KOk) hataros

telekhatiron,

7.$

8.$

:1



b) olyan egy6b kdaeriilet fe16, melyen kdzdss6gi k6zleked6si eszk<iz k6zlekedik,
c) olyan sarokingatlann6l, ahol az rit szegdlye 6s a kerit6s kdzdtti tavolsag nagyobb, mint

3,0 m6ter.

(2) A Rendelet 17. S (3) bekezd6se a kdvelkez6 c) ponttal eg6szi.il ki:

,,c) rendvddelmi, honv6delmi rendeltetds tertileteit."

12.S

A Itcndelet I 3. alcimc helyibc a ktivctkezo alcim ldp:

,,13. A telepiil6sk6pi szempontb6l mcghatiroz6 tcriilctekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nyck."

13.$

( I ) A Rendelet I 9. $ (8) bekezd6se hely6be a kovetkez6 rendelkez6s l6p:

.,(8) LJj g6pkocsi behajt6 kialakit6sa vagy megl6vo dt6pit6se, csak tdrk6 burkolattal
lehetsdges."

(2) A Rendelet 19. $ (9) bekezd6se hely6be a k<ivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(9) A zrirtsorri be6pit6sndl az 6piiletm6lys6g nem lehet t6bb 15,0 m6tem6l."

14.s

A I{endelet 20. $ (1) bekezd6se helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

..( I ) Magasteto alkalmazisakor a teto fcliiln6zetdnek legal6bb 80%-an 30-45' koz<itti

tetohajlAsszog alkalmazand6. amennyiben az egyes Mt-re vonatkoz6 el6ir6s miisk6nt nem

rcndelkezik,45"-nril meredekebb tetohai l6sszcigti 6piilct nem 6pitheto, kiv6ve a helyi v6delem

alatt 6llo ipiilet eset6bcn. anrennf ibctr annak eredeti jellcge miatt sziiks6ges."

(2) A Rendelet 20. S (5) bekczddse helydbe a kcivetkezS rendelkezds [6p:

,.(5) Lapostet6s f6 rendeltetdsti dpiilet eset6n, kizdrolag Iapostet6s mell6k6ptilet 6pithet6."

(3) A Rendelet 20. $ (6) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

..(6) A mell6k6pt-ilet tet6hajl6s sz.oge egyezzen meg a fdrendeltet6sri 6piilet tet6m6ret6nek
jellemzo haj kisszcig6vel. A f6rendeltetdsi.i 6piilet ds mell6k6plilet manz6Lrdtet6vel nem

6pithet6."

4
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ls.$

(l) A Rendelet 21. $ (1) bekezd6se helydbe a kovetkezo rendelkez6s ldp:

..( I ) Technol6giai 6s energiatermelo berendezdsek kdztil a KOu c6hi k<iztertiletek, valamint a
kozossigi kozlekedds itvonalaival ds azok szervizritj6val hatdros ingatlanok esetdben, kivdve
az ..E" egy6b be6pit6sre nem szdnt teniletet:

,,a) parapet-konvektort kivezetni, szerelt dgdstenn6k kivezet6t, parabola-antenn6t, valamint
cgydb technikai berendezdst elhelyezni - a riaszt6 ktilt6ri egysig6t kiv6ve - az 6piiletek
kOztertilet I'eloli homlokzatdn. clokefij6ben nem lehet (bele6rtve a koztertilet l'eloli homlokzati
tct6ltliilctit is). "

b) napenergiiit hasznosit6 berendezds (napkollektor, napelem) - tetot'eltletre ttjrt6n6

be6pitdsdn6l magastet6 esetin - az utcai vagy oldalhomlokzati sikon a tet6sikt6l legfeljebb
l0o -kal t6rhet el."

(2) A Rendelel 21. rs-a a kOvetkezo (3)-0 bekezd6ssel eg6sziil ki:

..(3) Lak6teriileten sz6leromtivek elhelyezdse az al6bbiak szerint megengedett:

a) hriztartrlsi mdretii kiser6munek szrimit6 szdler6rnti lak6teriileten csak az Lke- 1

teriiletfelhaszn6list 6pit6si ovezeteiben telkenkdnt legfeljebb I db - helyezhet6 el.

b) magassdga a telepitds telkdre vonatkoz6 legnagyobb dptiletmagassigot legfeljebb 3,0 m6tenel
haladhatj a meg.
c) doldstavolsirga minden iriinybalr sajat telken beliilre essen.

(4) A kertilet tertiletdr.r a talajvizet felhaszn6l6 geotermikus energia-berendez6s alkalmazisa
csak az illet6kes v izijgyi igazgatos6g hozz6jarulisiival tdrt6nhet."

16.$

A Rendelet 23. $-a a kdvetkez6 (4) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,.(4) A Hagyom lrryorzo kertvaros (HK) Mt-en az dpit€si telkeket egym6st6l elv6laszt6
kerit6sek csak dr6tfonatos kerit6sek lehetnek, legfeljebb 40 cm magas l bazallal vagy

szerkezet n6lktili silv6ny alkalmazris6val l6tesithetok."

17.$

A Rendelet 24. $-a hely6be a k<ivetkezo rendelkezds l6p:

,,24. $ A Hagyom6ny6rzo kertvriroson beliili 2. altertileten (Hl<12) a 101061i4-8 es

101061/14-15, valamint a 101061121-23 helyrajzi sz6m[ telkek h6ts6kertj6be 2 db eziist hars
('l'ilia tomantosa) iiltetendo."
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18. s

A Rendelet 25. {-a hely6be a k<ivetkez6 rendelkezdsek l6pnek:

..25.S (1) A Sokszinri kcrtviiros (SK) Mt-en 30-45' kozr,fti tet6hajl6sszdgri magasteto, vagy
7'-niil nem nagyobb lejtdsri lapostet6s 6piiletek helyezhet6k el.

(2) A Sokszinr.i kertvdros (SK) Mt-en az 6pitdsi telkeket egym6st6l elv6laszt6 kerit6sek csak
dr6tfonatos kerit6sek lehetnek, legfeljebb 40 cm magas l bazanal vagy s6v6ny kialakit6ssal
Idtesithet6k."

le.|i

(1) A Rendelet 26. g (4) bekezd6se helyibe a k<ivetkezo rendelkez6s l6p:

..(4) A Mnty6sibldi vill6k (MV) Mt-en dpiilet feltjit6sakor vagy nyiliisz6r6 csere esetdn az
eredeti dptilet nyiliiszdr6inak karaktere, anyaghaszn6lata meg6rzend6, az ij nyiliszdr6
l6lesftese eset6n azok ehhez illeszkedoen megengedettek."

(2) A Rendelet 26. $-a a kovetkez6 (5) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,,(5) A Mdtydsloldi vill6k tertilet6n (MV) az 6pitdsi telkeket egym6st6l elv6laszt6 kerit6sek
csak dr6tfonatos kerit6sek lehetnek, legfeljebb 30 cm magas lirbazattal vagy sriv6ny
alkalmaz6s6val ldtesithet6k."

20.$

A Rendelet 27. $ (3) bekezddse helydbe a kovetkczo rendelkczis l6p

..(3) A Falusias kcfivdroson (FK) beliili 1. altertileten (FK/1) az dpit6si telkeket egymAst6l
clvalaszto keritisck csak dr6tfbnatos keritisck lehetnek, legfeljebb 30 cm magas li$azattal
vagy sovcny alkalmaziisiival Ietesithetok."

21.$

A Rendelet 28. Q-a helydbe a k6vetkez6 rendelkez6sek l6pnek:

..28.$ ( I ) A Modern kertvdroson beliili I . alteriilet (MK/1) 6pit6si telkein az el6irt zoldfeliilet
lcgkisebb mirt6kdnek legaLibb 50ok-6n lombos f6val rendelkezo haromszintcs
noveny6llom6nyt kell kialakitani.
(2) A Modem kertviiros (MK) Mren az 6pit6si telkeket egym6st6l elviilaszt6 keritdsek csak
dr6tfonatos keritdsek lehetnek, legleljebb 30 cm magas lSbazattal. Az 1. alteriilet (MKi 1)

dpitdsi telkeindl a telekrdszcket elv6laszt6 dr6tlbnatos keritds legt'eljebb 1,2 m6ter magas
lehet."
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22.$

(l) A Rendelet 29. $ (2) bekezdds a) pontja hely6be a kcivetkez6 rendelkez6s l6p:

..a) a 1 I 5601/92- l 01 helyrajzi sziimfr telkek h6ts6 kertjdben 2 db lombos fa iilrerend6,,,

12) A I{cndelet 29. \-a a kriverkczo (3) bckezddssel egisziil ki:

,,(3) A Kisv6rosias lak6teriilet (KL) Mt-en az 6pit6si telkeket egym6st6l elv6lasaott kerir6sek
csak dr6tfonatos kerit6sek lehetnek, legfeljebb 40 cm magas litbazatlal),

23. $

(1) A Rendelet 30. $ (1) bekezddse hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(l) A Lak6telepek (LT) Mt egysdger kdpezd r6sz6n az dpi.iletek homlokzari felfjit6sa,
szinez€se, iitalakit6sa, tet6zet6nek megvaltoztat6sa csak egys6ges 6pit6szeti koncepci6 alapj6n
megengedett, de megval6sit6sa i.itcmezetten lehetsdges."

(2) A Rendclct 30. ,E-a a kovetkezo (2) bekezdds b) pontja hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s
Idp:

,,b) a bejaratok, el6tet6k, erkdlyek, korl6tok ds tdlikertek anyaga, karaktere, szine azonos kell,
hogy legyen."

(2) A Rendelet 30. g-a a kovetkez6 (5) bekezddssel egdsziil ki:

,.(5) A kl(maberendez6s elhelyez6sekor az erkdlyek, toggirik bels6 feliilet6t kell el6nyben
rdszesiteni-"

71

A Rendelet 31. g (2) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s I6p:

,,(2) A Gazdasigi jeltegii (G) Mt-en a I 9. g ( 1) bekezd6s6ben megfogalmazott 6ltaLinos
jellegri egyedi dpit6szeti krivetelm6nyektol elt6r6en, haszn6lhat6 a nem feliiletkezelt
trap6zlemez."

2s.$

A Rendclet 24. alcime hely6be a kovetkez6 alcim l6p:

,, 24. A kiizteriiletck ziildfeliileteire vonatkozr5 egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek"

$
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26.$

( I ) A Rendelet 45. $ (2) bekezddse helydbe a kcivetkezo rendelkezds l6p:

.'(2) A cdgtdbla mellett egydb grafikai elem is elhelyezhet6 rigy, hogy ezek egytiltes mdrete
nem haladhatja meg a 2 m2-t, kivdve a Gazdasiigi jellegri (G), uulurnint azlntdzmlnyi 6s
ktikinleges tcrtiletek (lK) Mt-eken. A Gazdas6gi jellegii (G), valamint az Inrdzm6nyi is
ktikinleges tertiletek (lK) Mt-eken a cdgtiibla 6s egy6b grafikai elem egyiittes mdrete nem
haladhatja meg a 4 m2+. 0ndlt6 elemektol all6 cdgtAbla-felirat eset6ben- az egyes egys6gek
feliiletdnek cisszeg6t kell ligyelembc venni."

(2) A Rendelet 45 1 (3) beke.zcl6sc a krivetkczo c) ponttal cgisziil ki:

..c) A tobbszintes 6ptilet 6s azon beltili oniill6 rendeltet6si egysdg eset6n az egyes albetdtek
homlokzati feliilet6n c6gt6bla csak risszeftiggo feliileten helyezheto el, tegfeljebb 1,0 m2
nagysigban."

27.$

A l{endelet 53. $ (l) bekezdise hely6be a k6vetkezo rendelkez6s l6p:

,,(l) A teleptitds ell6tasAt biztosit6 felszini energiaell6tdsi 6s elektronikus hirkozl6si sajiitos
6pftm6nyek, miitrirgyak elhelyezdse az F.gyeb, be6pit6sre nem sz6nt teriiletek (E) Mt-eken
megengedett. kivive a \,6det1 lermiszeti tertilet (Napl6s t6) tcruilet6t."

28. $

A Rendelet 55. $-a a k6vetkez6 (3) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,.(3) A lak6lertilet Mt-en az egyes 6nril16 dpitdsi telkeken elhelyezhet5 ,,h6ztart6si mdretr.i
kiseromii" (napelem, napkollektor) csatlakoziisi teljesitm6nye nem haladhatja meg a villamos
energirir6l sz6l6 t<irv6nyben el6irt m6rt6ket."

2e. $

A Rendelet 56. !\ ( I ) bckczdcsc hclycbc a kovetkezo rendeikez6s ldp:

,.(l) Az cir.rkorm6nyzat a telepiildskdpi-v6delmi tdjdkoztatSs, a teleptil6skdpi arculati
kdzikdnl.v vonatkoz6 elemeinek megismertet6se, valamint a telepiil6sk6pi kdvetelm6nyek 6s a
Keriileti Epitdsi Szabiiyzal betart6sa 6rdek6ben szakmai t6j6koztat6s vagy szakmai
konzultrici6 lehetosdgdt biztositja."
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30. $

A Rendelet 57. $-a helydbe a kcjvetkez6 rendelkezdsek l6pnek:

,,57. $ Az dpittet6nek vagy megbizottjiinak szakmai konzultAci6t kell k6mi, ha
a) helyi v6dett 6rtdk rdszleges - a karakter6hez ill5 r6szek - bont6s6t,
b) helyi v6dett 6rtdk kiils6
ba) fettjitdsi,
bb) helyre6llitris,
bc) b6vit6si, tov6bb6
c) a v6dett dpitmdny
ca) jellegdt, megjelen6s6t b6rmely m6don drint6,
cb) az dpitdsi telkdnek terepviszonyait ds

cc) az 6pitdsi telek be6pitetts6g6t megvaltoztat6 munkAt
kiviinja megkezdeni ds v6gezni, 6s

d) az egyszerii bejelentdsi elj6r6ssal [j dpiilet 6pitdsdt, b6vit6s6t kivrinja vdgezni a
mAtyasfoldi villiik tertiletdn (MV), valamint a k<izriti kdzlekeddsi tertilet (Kdu) teriiletdvel
hatrlLros epit6si telkek tertilet6n, ij dpiilet dpitdse eset6n."

31.S

A Rendelet 60. $ (3) bekezdds bb) pontja hely6be a krivetkez6 rendelkez6s l6p:

,.bb) a tervezett 6pit6si tevdkenys6g nem felel meg a teleptil6sk6pi kcivetelm6nyeknek 6s a
Keriileti Epit6si Szab6lyzatnak."

32.S

A Rendelet 61. $ (3) bekezddse helydbe a kdvetkezo rendelkez6s l6p:

..(3) A v6leminyez6si cljdrds sor6n a 314/2012. (Xl. 8.) Korm6nyrendelet 26. $ (3)
bekezdiseben l'elsoroltakat kcll vizsgdlni.

33.$

(l) A Itendelet 62. $ (2) bekczdds6ben ..A 64.$-ban loglall tertileteken telepiildskdpi
bcjclcntisi clj rir6st kell Iefolytatni a 1'elsorolt 6pitdsi munkrik koztil" szovegr6sz hely6be,,A
63. g-ban tbglalt tertileteken telcptiliskdpi bejelent6si eljdrrist kell lefolyatni a felsorolt epit6si
munkiik koztll:" szoveg ldp.

(2) A Rendelet 63. $ ba) pontja hely6be a k6vetkezo rendelkez6s I6p:

..ba) a kdzirti k<izlekeddsi teri.iletlel (KOu) hatriros epitdsi telkek eset6ben - a k<izteriilet fel6l
ldthat6 csetbcn - a 62. $ (2) bckczd6s a)-b). d)-i), k)-o) ds p) pontjaiban foglalt 6pit6si munk6k
sor6n."
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(3) A Rendelet 63. $ ca) pontja hely6be a kcivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,ca) a 62. { (2) bekezd6sdnek a)-h); k)-o) 6s p)-q) pontjaiban foglalt 6pit6si munk6k soriin,

valamint"

(4) A I{cndelct 62. $ (2) bekezd6s a) ponda helydbe a kdvetkezo rendelkezds [6p:

,.a) epitmdny ritalakitasa, f'ehjit6sa, korszeriisitdse, helyre6llit6sa, homlokzat6nak
megvaltoztatisa, kivive a zArtsorf vagy ikres be6pit6sLi 6pitm6ny eset6t, ha a csatlakoz6
ipitmdny alapozrisiit, vagy ha egy6bk6nt 6pit6si engeddlykciteles tart6szerkezet6t is 6rintik."

31.$

A Itcndclet 66. $ (3) bekezdisc helyebe a kovetkezo rendelkez6s I6p:

.,(3) A bejelentdshez a tclepiiliskdpi kcivetelmdnyeknek vakl megfeleldst igazol6 6pitdszeti-
muszaki. illctve egydb tervet, tovabbA rendeltet6svdltoz6s esetdn a telepiildsrendezdsi
eszkcizok rendeltetdsekre vonatkoz6 kcivetelmdnyeinek val6 megfelel6st igazol6
dokument6ci6t kcll rnell6kelni."

3s. $

A Rendelet 68. $ (2) bekczddse hely6be a kovetkezo rendelkezds l6p

,.(2) A polgrirmester intdzkedik az ellenorzdsr6l, a bejelent6si ktitelezetts6g teljesit6s6rol 6s a

bejelentctt tevdkenysdg folytat6s616l."

36.$

A l{endelet 70.$-a hely6be a kdvetkez6 rendelkezdsek l6pnek:

..(1) E rendelet szerinti bejelentdsi eljdrrisra kdtelezett tcv6kenys6g a 67.$ (2) bekezdds

szerinti hat6sdgi hatdrozat birrokriban kezdheto meg, amennyiben mris hat6s6gi engeddly nem

sziiks6ges.

(2) A teleptil6sk6pi bejelent6si eljar6s ktilts6g- 6s szolg6ltat6si dij mentes."
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37.S

A I{endelet 71.$ (2) bekezddse helydbe a kdvetkez5 rendelkez6s l6p:

,,(2) Teleptil6sk6pi kcitelez6si eljrir6st kell lefoly,tatni a bejelentdsi eljrlr6s k<irdbe tartoz6
dpit6si munkiikkal 6s rendeltet6s-v6ltoz6ssal kapcsolatban, amennyiben azok megval6sitiisa

a) a bejelent6s elmulaszt6s6val, vagy
b) a polg6rmesternek a bejelentds tudom6sulv6tel6t megtagad6 d<intdse ellen6re, vagy
c) a polgrirmester 6ltal kiadott igazol6sban foglalt kikot6sek teljesit6se n6lkiil vagy csak

rdszleges teljesitis6vcl
tort6nt."

38.$

A Rendelet 72.\-a hclyibe a kovetkezo rendclkezdsek l6pnek

..72.$ (l) A telepiil6skdp videlme erdek6ben - a teleptildskipi kdvetelmdnyek megszeg6se

esctdn - a polg6rmester teleptildskdpi kotelezdst adhat ki 6s birs6got szabhat ki, ide nem 6rtve

a rekldmhordoz6kr6l is rekkimok jogellenes elhelyezisivel kapcsolatos, valamint a

telepilldskdpi birsiigot.

(2) A teleptil6skdp vddelme 6rdek6ben - a telepiil6skdpi kovetelmdnyek megszeg6se eset6n - a
polgirmester teleptil6skdpi kdtelezdst adhat ki ds birsiigot szabhat ki a helyi vddett 6rt6kkel

osszeftiggo kotelezettsigek teljesitdsdre, ha a v6dett drtdk

a) mtiszaki 6llapota ncrn mcgt'clelo. balesetvesz6lyes, homlokzati burkolatai vagy diszito
clenrci hiiinyosak. sdrtiltek,

b) rendcltctist6l eltdro haszn6lata vesz6lyezteti a v6dett 6rt6kek meg6rz6s6t,
c) feliiletkdpz6se, szinezdse idegen az 6piilet karakterdl6l 6s ezzel kedvez6tlentil

befoly6solja annak megjelendsdt, a teleptildsk6pet."

3e.$

A Rendelet 73.$-a hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

.,73. $ A kotelezdsi elj6r6sban a polgirmester ktitelezheti az 6rintett ingatlan tulajdonos6t az

dpitmdny, 6pitm6nyr6sz feltjitdsrira, iitalakit6s6ra vagy elbontisara, az rij rendeltet6s szerinti

haszn6lat feltiiggesztds6re. a c6girek megsziintet6s6re, illetve a hat6sigi hat6rozatban foglalt

kikotdsek maradiktalan teljesit6s6rc."



L2

40.$

A Rendelet 75.$ (4) bekezddse hely6be a k<jvetkez6 rendelkez6s l6p:

(4) A telepiil6skdpi birs6g

a) teleptildsk6pi bejelent6si k6telezetts6g elmulasztiisa esetdn 25 000 forintt6l 1 000 000
lbrintig,
b) a polgdrmester tiltasa ellen6re v6gzett tev6kenys6g eset6n 100 000 forintt6l 1 000 000
forintig,
c) a bejelent6si dokumentiici6ban fbglaltakt6t eltdr6 tev6kenysdg folytatrisa esetdn az

elt6r6s m6rl6kdtol iiigg6en 100 000 forintt6l legfeljebb I 000 000 forintig,
d) teleptildskdpi k6telezdsben foglaltak v6gre nem hajtdsa esetdn alkalmank6nt legal6bb
100 000 fbrintt6l legleljebb I 000 000 fbrintig terjedhet.

41.$

(l) Rendelet 1. szrimfi mell6klete helydbe ,,A helyi v6detts6g, a teleptil6skdpi szempontb6l

meghatdroz6 teriiletek 6s alteriiletek" mell6klet l6p.

(2) A Rendelet 2. szinni melldklete helydbe e rendelet 2. szimt melldklete, ,,Helyi egyedi

v6delem" ldp.

(3) A Rendelet. 4. 6s 5. sz6mt mell6klet6nek helydbe e rendelet 4. szirni (K6relem

teleptil6sk6pi v6lemdnyez6si elj6r6shoz) 6s 5. sz6mLli (K6relem teleptil6skdpi bejelent6si
eljarAshoz) mell6klete l6p.

(4) A Rendelet 9. sz. melldklettel egdsztil ki (,,lnformiici6s 6s ritbaigazit6 t6bla kialakit6sa").

(5) A I{endelet a kovetkczo 5. szim[r ftiggelikkel egisziil ki: a..Keriileti 6pit6szeti ortiksdg

drtekleltara".

Ilat6lydt veszti a Rendelet

a I 6. $ (3) bekezddse,

a 66. $ (a) bekezd6se, 6s

a 69. $ (l)-(2) bekezd6se
,13

Il rendelet az elfogadrisril kriveto 15. napon I6p hatdlyba 6s rendelkez6seit a hat6lyba ldpist

kovetoen indult rillamigazgatrisi iigyekben kell alkalmazni' Folyamatban levo, m6g el nem

birilt enged6ly k6relmek eset6ben, amennyiben azok az 6pittet6 sz6m6ra kedvezobbek a jelen

rendelettel cllbgadott m6dositrisok. az.okat az elj6rds sorrin alkalmazni lehet

a)

b)

c)

$

KovIcs P6ter
polgdrmesler

Dr, Csomor Ervin
jegzd

12.$
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Altakinos indokohls

A Budapest liovdros XVI. kertilcti OnkormAnyzat Kepviselo-testiilet6nek a telepiil6skdp
videlm6rol sz6l6 4012017. (XII. 19.) onkormanyzati rendeletdnek m6dositAsAt az [j fogalom
meghatarozesok ig6nye, magasabb rendii jogszabrilyi v6ltozrisok, illetve az azokon
tulterjeszked6 rendelkezdsek javft6sa, egyes rendelkez6sek pontosit6sa, valamint a helyi
egyedi v6delem objektumainak leltilvizsgiilata indokolja.

l. $-hoz
A fogalom meghatriroz6sokat rogziti. Az utcabttor fogalmon beltil az inform6ci6s c6li
berendez6s iogalm6t 6s annak megjelends6t r6gziti, valamint a zdldsriv kialakit6srinak

t-eltdteleit rtigziti a f atelepit6s tot6volsagdnak rogzit6se n6lktl.

3. $-hoz
A telepiil6skep szempontjab6l meghatiiroz6 tertiletek nem teriileti v6delmet, de a terUlet

jelleg6t megorzend6 lehatrirolist tartalmaznak, azokon beltili helyi egyedi v6delem mellett a

telepiil6skdpi szempontb6l meghat6roz6 tertiletekr6l rendelkezik.

4, $-hoz
A helyi v6delemmel kapcsolatosan a megiillapitrisra ds megsziintet6sre vonatkoz6an

hi6nyp6tLis idoben korl6tozott lehetosig6t rcigziti.

5. $-hoz
A vddelem megallapitasiin6l vagy megsztintetdsdn6l az <ir6ksdgvddelmi hat6sdg 6s a f6vrirosi

dnkormdnyzat 6rtesitdsinek sziiksdgessdg6t rdgziti. A kezdemdnyez6ssel kapcsolatban

6szrevdtelt tehetok kdrdnek kiszdlesitds6t biztosit6 el6ir6st rogziti.

6. $-hoz
A 6. $ (l) bekezddse szerint tett 6szrev6telek figyelembevdteli lehet6s6gdt r6gziti.

7. $-hoz
A t6nylegesen v6dend6 6rt6khez nem illeszkedd rdsz bontris6t vagy a kdzvetlen 6letvesz6ly't

okoz6 beavatkoziis lehet6s6g6t rcigziti.

Buonppsr F6vr(Ros XVL KERULET ONKoRMANyzAT KEpvrsELo-TESTIILETE

..../2020. (....... ........) 6NxonnAryzlrr RErr-DELET

INDOKOLASA

a teleptildskdp v6delmir6l sz6l6
4012017 . (XII. 19.) onkormiinyzati rendelet m6dosit6srir6l

116szlctcs in doko lris

2. $-hoz
A 3. $ (2) bekezddsdben fbglalt feladatok ism6tl6sdnek elkeriil6sdvel a helyi 6rt6kv6delem

egyik feladatdnak pontos leiriis6t rcigziti, a 3.$ (2) bekezd6s6ben foglalt feladatok

ismdtl6sdnek elkertil6s6t szolg6lja.



1,4

10. $-hoz
A m6dosit6s a tiltAs hatarozott rcigzit6s6t szolgiilja.

11. $-hoz
A kozlekeddsbiaons6g miatt a keresztez6d6s bel6taset szolg6l6 el6ir6st rdgziti. A magasabb
rendii jogszab6ly el6iriisai alapjitn (31412012. (XI. 8.) Korm. rend.)

12. $-hoz
Az egy6rtelmti alcim megfogalm azisir6l rendelkezik

13. $-hoz
A megldv6 behait6 6t6pit6se eset6n is sziiksdges t6rk6 haszndlatiir6l rendelkezik. A z6rtsoru
bcepitds esetdn a szomszidos telck haszn6lat6t korldtoz6 6ptiletm6lysdget szabiiyozza.

14. $-hoz
A helyi v6delem alatt dll6 6piilet eset6ben a megldvo karakter sziiksdgess6g6r6l, az riltaliinos
el6inist6l val6 elt6r6srol rendelkezik. A mell6k6piilet fodpiilettel azonos karakteri
megjelends6nek biztosit6silr6l rendelkezik.

15. $-hoz
A jelentos ktizlekeddsi tertiletek telepti16skdpi vddelmdt biztosit6 teriileteket r1gziti. A
t'oirtvonalakr6l l6that6 technikai berendez6sek elhelyez6si tilalm6val a telepiil6skdp

rendezetts6gdt biztosit6 eloirrist rdgziti. A lak6tertileteken elhelyezheto sz6leromu

elhelyezhetos6g6rol rendelkezik. A talajvizet kiemel6 ds vizberendez6s elhelyezdse a talajviz
dramlrisi rendszer6nek figyelembev6teldt biztosit6 viztigyi hat6s6gi hozzi$irulits
sztiksdgessdgdrol rendelkezik.

16. $-hoz
Az dpitdsi telkeket elv6laszt6, a t<imbbelsoben cisszefiigg6 zdldfeltiletet biaosit6 kerit6sr6l

rendelkezik.

17. $-hoz
A faiiltet6s ig6nye az egys6ges bels6 zrildfeliilet kialakit6sdt szolgrilja.

18. $-hoz
Az 6pitdsi telkeket elv6laszt6, a tdmbbelso dsszefugg6 zoldfeltilet6t biztosit6 keritdsek6l
rendelkezik.

19. $-hoz
0j nyilAs l6tesit6se eset6n az egys4ges karakter megorzdsdt biztosit6 el6ir6st r6gziti. Az
dpitesi telkeket elvdlaszt6 tdmbbelso iisszefiigg6 zoldfeliilet6t biaosit6 keritdsek<il

rcndelkezik.

8. $-hoz
A v6dett 6rt6k helymeghatrirozds6nak elemeit r<igziti.

9. $-hoz
A teleptil6skipi szempontbol meghatdroz6 teriiletek kiemel6se miatti cim pontosit6set r6gziti.



15

Az dpitdsi

rendelkezik

20. g-hoz
telkeket elv6laszt6 tombbels6 6sszefiig96 zdldfeltitet6t biztosit6 kerit6sekrol

21. $-hoz
A tcimbbelsoben kialakitand6 zcildfeliilet kialakitris6t szolgiilja.

22. g-hoz
A tdmbbelsoben kialakitand6 zoldfeliilet kialakitdrs6t szolgiilja. A tdmbbels6ben kialakitand6
z<tldfeltilet kiatakitris6t szolgril6 eloirdst rogziti.

23. $-hoz
Az egysdget k6pezo lak6telepen tervezett, dpitdszeri koncepci6 atapj6n tiirt6no v6ltoz6sok

igdny6t rdgziti. A homlokzati feltileteket kev6sb6 zavar6 ktilt6ri egys6gek elhelyezdsdre hivja
fel a figyelmet.

24. $-hoz
A gazdas6gi szempontok alapj6n a nem szinezett f6mlemez haszn6lat6t lehet6vd tev6 el6ir6st

rogziti.

25. $-hoz
Az alcim a kcizteriiletek zcildfeltileteirc vonatkoz6 el6irds pontositiisrit 16gziti

26, $-hoz
A nem cisszefiiggo feltiletri c6gtrlbla kialakit6sakor a feltilet sz6mitds6r6l rendelkezik. A
tobbszintes. oniill6 albetdttcl rcndclkezo ingatlanokon elhelyezhet6 c6gt6bla m6retdrdl

rendelkczik.

27. $-hoz
Az ,,els6sorban" kifejez6s mell6z6se egydrtelmtien biztositja, hogy felszini saj6tos

6pitm6nyek elhelyez6se csak az (E) tertileteken lehetsdges.

28. $-hoz
A berendez6sek teljesitm6nydnek 50 KW-ban val6 meghataroz6sa a telepiil6sk6p vddelm6t

szol9616 eloir6st r<igziti.

Az adminis:ztrativ szakmai

rdgzit6sdr6l is rendelkezik.

29. $-hoz
konzultaci6 mellett, a szakmai t6jdkoztatris lehet6s6gdnek

30. $-hoz
Az egyszerti bejclentdsi elj6r6s sor6n a telepiildskdp v6delm6rol sz6l6 dnkorm6nyzati rendelet

drvdnycsitds6t segito szakmai konzult6cio16l rendelkezik.

A telepiil6sk6pi v6lem6ny

fi gyelembev6teld16l rendelkezik

31. $-hoz
kialakit6sanril, a helyi 6pit6si szabiiyzat eloir6sainak
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32. g-hoz
A jogszabrilyvdltozesok miatt nem minden tart6szerkezet 6pit6si engeddlykdteles, ez6rt a nem
dpitdsi engeddlykdteles tart6szerkezeteket 6rint6 beavatkozds egydb jogszabrllyi el6ir6sait
r<igziti.

33. g-hoz
A paragrafusra hivatkoz6s pontositasAt rdgziti. A jogszabrilyi vriltozrisok miatt nem minden
tart6szerkezet 6pit6s enged6tykriteles. Ez6rt nem 6pitdsi engeddly kdteles tart6szerkezeteket
drinto beavatkozds esetdn sziiksdges telepiil6sk6pi bejelentdsi eljdrris lefolytatdsrit 16gziti.

34. g-hoz
A telepiildskdpi bejelentdsi eljdriishoz sziiks6ges dokumentiici6 tartalm6t rdgziti.

35. g-hoz
A bejelent6si kotelezettsdg ellenorz6sdrol rendelkezik

onkorm6nvzati ddntds (sztiks6g.r) 
"t"pj;6; 

$d-if"%shoz 
kapcsol6d6 kcirts6g- 6s szolg6ltatdsi

dijmentess6grol rendelkezik.

37. $-hoz
A telepiil6sk6pi k6telez6si eljdr6s lefolytat6senak eseteit rdgziti.

38. $-hoz
A 2016. 6vi LXXIV. tdrv6ny a reklimhordoz6kkal, rekl6mokkal kapcsolatos kdtelez6st a
korm6nyhivatalhoz rendeli.

39. g-hoz
A rekl6mhordoz6kkal 6s a rekl6mokkal kapcsolatos kcitelez6s korm6nyhivatali elj6rrisban
tdrtdno eljirds{t rdgzfti. A polg6rmester igazoLis helyett hatarozatot hoz.

,10. $-hoz

41. $-hoz
A helyi egyedi vddelem v6dett 6ptilet, v6dett mritargy elemeit riigziti, valamint a rendelet
v6ltoziis rniatt a k6relem vdltozott formrijrit rcgziti. Az informiici6s tribta grafikai
megjelendsd16l rendelkezik.

,12. $-hoz
Hatiilyon kiviil helyezo rendclkez6seket tarlalmaz.

43. g-hoz

Hatrilyba ldpteto rendelkez6seket tartalmaz.

A tclepiildsk6pi birsdgr6l rendelkczik.
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KIVONAT

a 2020. janudr 22-6n (szerdin) 14;00-kor Budapest XVI. kertlleti Polgdrmesteri Hivatal
nagytermdben (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest F<ivdros

XVl. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel<i-testiiletdnek 1. szdmri iil6s6n k6sztilt
j egyzokcinyvdbol.

A telepiil6sk6p v6delm6r6l sz6l6 4012017. (XII.l9.) iik.
rendelet m6dositfsa
(A rendelet-tervezet elsd olvasala)
(I l/2020. szdmri el6terjeszt6s)
E[6terjeszt6: Kov6cs Pdter polgiirmester

Budapest Fov6ros XVI. keri.ileti Onkormanyzat K6pvisel6-
testiilete a telepiil6sk6p v6delmdr6l szbl6 40/2017.(Xil.19.)
<inkormdnyzati rendelet (tov6bbiakban: TKR.) m6dosit6
rendelet-tervezetet a v6lem6nyezdsi szakasz kezdem6nyez6s6re

alkalmasnak tartja. A TKR m6dosit6sa sor6n, a rendelet 7.

sz6mri fi.iggel6kdt k6pez6 6pit6szeti 6rdks6g drt6kleltarAt a

K6pviselo-testtilet megfelel6nek tartja.
Felk6ri a polg6rmestert a rendelet-m6dositiis v6lem6nyezdsi
szakasz6nak kezdem6nyez6s6re.

Felel6s: Kovdcs Pdter polgiiLrmester

Hatrlrid6: 2020. januAr 24.

( l6 igen, 0 nem, 0 tart6zkodds)

kmf.

A kivonat hitel6til

cil
dr. VisnYaY No6mi 0

jegyzdi kobinetvezetd
Budapest, 2020. januir 24.

dr. Csomor Ervin s,k.

jegyzo

Kovfcs P6ter s,k
polgirmester
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A zorr. 6vi C)O(VIU. trirv6ny 46. $ (+) bekezd6sben meghatdrozott jogkdrdmn6l fogva eljdrva
meghozom az al6bbi hatarozatot:

g/zozo. (III.18.) PM

POLGARMESTERI TIATAROZAT

Budapest F6v6ros XVt. keriileti Onkorrn6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
rto /zozo. (III. r8.) sz6m( dtint6s6t elfogadva a ktivetkez6 hatirozatot hozom:

Kov6cs P6ter mint Budapest F6v6ros X\II. keriileti dnkorminyzat polg6rmestere a telepiil6sk6p
v6delm6r6l sz6l6 4o/zor7. (XII. rq.) tinkorm{nyzati rendelet (a tov6bbiakban: TKR)
m6dositrisinak elj6r6sa sor6n a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integr6lt telepiil6sfejleszt6si

strat6gidr6l es a telepiil6srendez6si eszk6z6kr6l, valamint eryes telepiil6srendez6si sajitos
jogint6zm6nyekr 6l sz6l6 gr4/zor2. (XI. 8.) Korm. rendeletben r,dgzitett v6lem6nyez6si elj6r6s6ban

a be6rkezett v6lem6nyekkel <isszefiigg6sben a ktivetkez6 meg6llapitdst teszem, 6s a

kdvetkez6k6ppen dtint6k:

Az eryeztetesi eljdr6sban a partners6gi eryeztet6s 6s a lakoss6g t6j6koztat6s sor6n kifogis nem

6rkezett a rendelet-tervezettel kapcsolatosan.

r.) A Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal Allami F66pttesz6nek BP/rooz looo1o-z/zozo
iiryiratszdmri 6szrev6tel6ben foglalt, a rendelet-tervezettel kapcsolatos - a rendeleti sz<iveg

jogalkot6 sz6nd6k6t kifejezend6, mintegr jogszab6lyon alapul6 - v6lem6ny6t

- J, Rendelettervezet rr.9 (r) bekezd6s6ben feltehet6leg hiinlzik a .kiv6ve" sz6. ("utcafronti

t6mtir kerit6s nem 6pithet6, kiv6ve")",

- Az ingatlanok k<iztitti kerit6sek el6ir6sainak rdgzit6se egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyk6nt

ttirt6nik.

firyelembe v6ve, elfogadom.

z.)

. Budapest F6v6ros $nkorm6nlzata l0imav6delmi 6s Fejleszt6si F6polg6rmester-helyettes

FPHosg/18o-l2o2o. tiryiratszamri level6ben foglalt 6szrev6telei ktiziil

- a TKR m6dositis rendelet-tervezet6nek r9. 5 (r) bekezd6s6ben a M6ty6sftildi vilHk (MV)

Mt-en ,,nyfl6scsere" kifejez6s helyett ,,nyil6sz6r6 csere" kifejez6s meghat6roz6s6t, valamint

lMfh"

Budapest F6vSros XVI. keriileti dnkorm5nyzat I Polg5rmester
1163 Budapest, Havashalom utca 43. I I. emelet 111.

www.bp16.hu I Tel.: +36 140 11400 | Fax: +36 140 44 3o8l info@bp16.hu

Budapest F6vdros XVI. kerUleti Onkormdnyzat
Telefon: +36 140 11 561
E-mail: polgarmester@bp 15. hu

.fi{rrn



. Budapest FSvdros Onkorm6nyzata Klimav6delmi 6s Fejleszt6si F6polg6rmester-he)yettes
FPHo5q /r8o-7 /zozo. tigyiratsz6mri level6ben foglalt 6szrev6telei k<iziil nem fogadom el

- a ,,f6rendeltet6sff 6piilet 6s mell6k6piilet manzardtet6vel nem 6pithet6" rendeleti sz<iveg
helyett a,,manz6rdtet6 6pit6se kiz6r6lag a XVI. kertileti teMandcs j6v6hary6s6val k6sziilhet, ak6r
6pit6si enged6llyel, alc6Lr eryszer(i bejelent6si eljar6s alapj6n 6pithet6 6piilet eset6n. F6vdrosi 6s

keriileti v6dett 6ptiletek eset6ben a manzardtet6k rekonstrukci6ja, fjj66pit6se az eredeti ar6nyok
firyelembev6tel6vel kesziilhet" - m6dosit6si javaslatot.

A m6dosit6si javaslat az egrszer( bejeient6si eljdras eset6n ellentmond a Korminyrendelet 26. 5
(r)-(z) bekezd6s6ben foglaltaknak (egyszerii bejelent6si elj6rds nem 6pit6si enged6lyez6si eljdr6s),
valamint a TKR r4. S (t) bekezd6s6ben foglalt, a v6dett 6piiletek eset6ben biztosida a

rekonstrukci6, 6jj66pit6s lehet6s6g6t, az eredeti ar6nyok 6rv6nyesit6s6t.

- A napenergidt hasznosit6 berendez6sek elhelyez6s6re tett m6dosit6 javaslatot:

,Magastet6n elhelyezni kiv{nt napkollektor, illetve napelem csak a tet6sikba illesztetten
helyezhet6 el".

A tet6sikba helyezhet6 berendez6s korlitozott miiszaki lehet6s6g6t r<igziti, valamint az idedlis
vary ahhoz ktizelit6, a tet6sikt6l roo-kal val6 elt6r6s az 6piilet karakter6t alapvet6en nem
v6ltoztatja meg.

- -A telepiilesk6pi-v6delmi t6j6koztat6s" 6s a szakmai konzdteci6 lehet6s6g6t biztosit6
sztivegr6sz helyett, a ,,teleptil6sk6p-v6delmi trij6koztat6s keretein beliil" megfogalmazott ,,szakmai
t6j6koztatas vary szakmai konzultici6 lehet6s6g6nek biztosit6sa" tartalmilag nem jelent veltoz6st.

A telepiil6sk6p-v6delmi t6j6koztat6s 6s szakmai konzdtaci6 celjit 6s szabdlyait a

Korm6nytendelet 25. $-a tartalmazza. A TKR m6dosit6s tervezete ennek megfelel6.

A dtintes dokument6l6s6t 6s k6zz6t6tel6t ktivet6en a TKR m6dositis6hoz a zar6 szakmai

v6lem6nyt megk6rem a Budapest F6v6ros Korm6nyhivatala Allami F 66pit1sz6t6/,.

Hat6rid6: zoeo. m6rcius zo.

Kov6cs P6ter
polg6rmester

- a lak6teriilet Mt-en a haztartisi kiser6mfi elhelyezhet6s6g6nek a ,,kiser6m( teljesitm6ny6t
meg nem ha1ad6" meghatiroziis helyett a kiser6mii ,,csatlakozdsi teljesitm6nye" kifejez6s
meghat6rozis6t

elfogadom.
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Ugyiratszdm : BP 11002100050-212020

Ugyintez6. V5ncza Dominlka Livia

Telefon: 485-6945

E-mail: vancza.dominika.livja@bfkh.gov.hu

Tdrgy: Budapest F6veros XVl. keriilel Onkor
menyzatanak telep0l6sk6pi rendelet6t m6dosit6

rendeletre vonatkoz6 v6lem6ny a Trk.43/A. S alap-
j6r
l\rell6klet: -

Hiv. szSm: -

Kerem, vebszAban szive skedje n iigyiratszAmunkra hivatkoznl!

Kovics P6ter PolgArmester
Budapest F6varos XVl. kertileti
Polg6rmesteri Hivatal
'1 163 Budapest, Havashalom utca 43

Tisztelt Polg6rmester 0rt

K6szdnettet vettem t6rgyi telepUl6skepi m6dosit6 rendelet tervezet6nek (A lovabbiakban TKR) v6lem6-

nyez6sere vonatkozo megkeres6set, melyre hivatkozott szam! levele alapjan a lelepi.il6sfejlesaesi kon-

cepciOrdi, az integrelt telepUlesfejlesztesi strategierol es a lelepulesrendezesi eszkozokrol. valamint

egyes tetepr.ilesrendezesi sajatos jogintezm6nyekrdl szdl6 Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Trk.) felha'

talmaz6sa alapjAn az alebbi v6lem6nyt adom.

1. Az egyeztet6si elj6r6sra 6s az elfogadisra vonatkoz6 k6vetelm6nyek:

A targyi teteprilesk6pi rendelet egyeztel6se 6s elfogadasa af.k.431A. es 43/8. S paragrafusaiban foglalt

egyeaet6si es elfogadesi eljaresi szabelyok szerint tiirt6nhet.

Kormenynegbizolti Kabinot - Allami ftj€pitesz
1056 Budapest. VAci u- 62-64.;Postacim:1364Eudapesl, Pf.r 234 -Telefonr +36 (1) 4856945

E-malli tolh.lerenc@bfkh.gov.hu - Honlap: $/ww kormanyhivatal.hu

/r_

i. J.,:

2. A rendelet k6szit6s6vel kapc-solatban az al6bblakra hlvom fel a szives figyelm6t:

A tervezetnek a magasabb szinto jogszabalyokkal 6sszhangban kell lennie.

A telep0teskep v6delmerdl s26lo 2016. 6vi LXXIV. t<irv6ny (a tovabbiakban: TvTv) alapian a telepul6sk6-

pi rendelet az dpitesi tevekenys6ggel 6rintett epitmdnyek - ide6rtve a sajatos epitm6nyFaitakat is - tele-

p0t6skdphez valo illeszked6s6t biztosit6 anyaghasz elalerc, tdmegformelesara, homlokzati kialakilesara

es a zdldfelUletek kialakitAs6nak modiera, a - telepll6sszerkezet, teji kornyezet, telepiil6skarakter vagy

egyeb helyi adottsag mialt - telepul6skepi szempontb6l meghatdroz6 ter0letekre, az 6tv. szerinti helyi

6piteszeti oroks6g egyedi 6s terilleti v6delm6re, vddette nyilv6nitasara 6s a vedettseg megszuntetes6re,

tovabb6 a reklemok. reklemberendezdsek, c6g6rek 6s egyeb mrjszaki berendezesek elhelyezes6re 6s

alkatmazasdra, rtletve !ilalmara vonalkozo telepij16skepi ktivetelm6nyt tartalrirazhat, melynek rdszletes

kdvetelmdnyeit a f tk latlalr'azza

A tetepul6sk6pi rendelet a helyi 6pitesi szabalyzatban meghatarozhat6 helyi kovetelmenyeket, jogokat 6s

kt telezetlsegeket nem tartalmazhat.
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A TvTv es a telepUleskep vedelmer6l sz616 torveny reklamok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6sei-

nek vegrehajtAsar6l sz6l6 10412017 .(1V.28.1 Kormanyrendelet (a tovebbiakban: Tvr) el6irasait k6rem

figyelembe venni, ktil6nos tekintettel a reklSm elhelyezesek vonatkozesaban.

3. A megktild6tt telepiil6sk6pi rendelet tervezettel kapcsolatos v6lem6nyem,6szrev6teleim:

- A Rendelettervezet 11. S (1) bekezdeseben feltehetoleg hianyzik a ,,kiveve' sz6. (,utcafronti t0m0r

kerites nem 6pithet6, kiveve")

- A Rendelettervezetben a keritesekre vonatkoz6 el6tr6s csak egyedi epiteszeti kovetelmenykent sze-

repelhet. Szakmai szempontb6l nem javaslom az 6pit6si telkeket egymast6l elv6laszt6 kerit6sekre

vonatkoz6 el6irasok szerepeltet6sdt a rendeletben, mivel a betadatasuk nem ellen6rizhet6.

4. A megkiilddtt rendelet-tervezettel kapcsolatban az aldbbiakra hivom fel figyelm6t:

A tervezettel kapcsolatban tovAbbi 6szrev6telt nem teszek, de felhivom szives figyelm6t arra, hogy a

jogalkotasr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. torv6ny 2.$ (4) bekezd6s b) pontja 6rtelm6ben az dnkormenyzat

Kepvisel6{esttllete Sttal alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egys6g6be.

Felhivom szives figyelmet, hogy a Trk 43/A S eloirasa szerint az allami f66pitesz egy alkalommal v6le-

m6nyezi a tervezetet, viszont ha az elfogadott rendeletben jogszabelyi i.itkoz6st eszlel a Trk 43lB (2)

bekezd6s6ben foglaltak alapjan halad6ktalanul kezdem6nyeznie kell a tdrv6nyess6gi feliigyeleti eljerest.

Kerem, fentiek szives tudomesul v6tel6t.

Budapest, 2020. februer 13.

Dr. SAra Botond

Korme

Tisztelettel:
7t

a

En6l ertesul:
1 .) Cimzett
2.) Budapest F6v6ros Kormanyhivatala Tt rv6nyess6gi Felugyeleti Oszaly

3.) lratt6r

-\,
T6th

Allami


