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Tirry: Javaslat a kertileti 6pit6si szab6lyzatr6l sz6l6
2112018. (VIL 6.) dnkormrinyzati rendelet
feliilvizsg6latara - els6 olvasat

Tisztelt K6pvisel6 Asszony!
Tisztelt K6pvisel6 Ur!
Tisztelt Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsigi tagok!
Tisztelt Kiirnyezet- 6s Klimav6delmi Bizottsrigi tagok!

Budapest F6viiros XVI. Keriileti Onkormrfuryzat K6pvisel6+estiilet6nek a kertileti 6pitesi

szabilyzat6l szol6 2112018. (VII. 6.) onkormd,nyzati rendeletdnek (tov6bbiakban: KESZ)

t.*.r"tt m6dositrisiival kapcsolatban a keriiletre vonatkoz6 6pit6si szabrilyokat meghataroz6

altaLinos jogszab6lyi kdmyezetet 6s azok v6ltoziisait, valamint a tervezett m6dosit6s

egyeaet6si eljrirris6t, a rendelet m6dositand6 el6irrisait a kdvetkez6kben foglaljuk 6ssze.

I. A keriiletre vonatkoz6, koribbi 6pit6si szabflyozAs 6ttekint6se

A f<iviiros terulet6re - 1990 el6tt - egys6ges 6pit6si szab lyzat, dvezeti rendszer a Budapesti

v6rosrendez6si szabitlyzat (tovdbbiakban: BVSZ) volt 6rv6nyben 6s csak egyes kiemelt vagy

[j, be6pit6sre szint teruleteke k6sztilt az adotts6gokat tSbbd-kevdsbd figyelembe vevo, az

dpitds rendjdt meghauiroz6 szab6lyoziisi terv.

A BVSZ u XVI. t.rut"t tertilet6i 05-6s 6pit6si dvezetbe sorolta, amely jellemz6en a c'sal6di

hazas terUletet fedte le, elv6ben n6gy lakris 6pit6s6t 25 Yo-os be6pit6s alkalmaz6sival tette

tehet6v6, ugyanakkor a csatomrizatian tertileteken az €pithet' lak6sok szrirn6t kett5ben

hatiirozta meg.
Ez az infrastirktura hiriny csak a 90-es 6veket kdvet6en csdkkent, igy termdszetes m6don 6lt

tov6bb a kertvdrosias teleptil6s-struktura a keriilet tertiletdn'

Az dpit6si szab6lyozasban Budapest F6v6ros Onkormri.nyzatanak 1999. jantxir l-j6t6l hatalyos

srdup..t F6varos Szabalyoz6si keretterv6rdl (tov6bbiakban: FSZKT) sz6l6 4611998' (X'15')

F6v. kgy. rendelete 6s a Budapest F6vrlros Szabrilyoz6si Keretszab ilyzatit'l (tovdbbiakban:

BVKSZj sz6l6 47 /lgg8. (X. 15.) F6v. Kgy. rendelete hozott valtoz6st'

Az rij szemldletri teleptil6srende z€si eszkdz - az 6pit6si tdrv6ny alapjrin - lehet6s6get adott a

keriileteknek a keriileti 6pit6si sz^b6l)zat elk6szit6s6re'

e toJrp"rti keriiletek Lozul elsokent, a XVI. keriitet Kertileti varosrendezdsi 6s Epit6si

5,,aiajyzatxitlsz6l6 (tovdbbiakban: KVSZ) 30/2000. (VII. 14.) 6k. rendelete ftfsziilt el' 
.

A KVSZ kdszitese sor6,n a teleptil6srendez6si adotts6gok 6s ftik6nt az 6pit6si szab6lyok

tdrrdsmentes folytonoss6ga miatt, a kertilet teriiletet nagyldszt lefedo, az FSZKT-ban L4

keretOvezettel rneghataroiott lak6ieriileteken a kor6bbi dpitesi parameterek 6rv6nyesit6se volt a

Kdpvisel6testtilet sziind6ka.

seluur.
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Ugyanakkor a KVSZ keszit6s6t megel6z6 vizsgirlat - a telekstruktrira 6s azon az adott bedpit6si

m6d - egy6rtelmriv6 tette, hogy az id6kti,zben kiterjesAend6 szennyvizcsatoma-hal6zat ellen6re

a keskeny vagy a koriibbi id6szakban kialakitott kisebb dpit6si telkeken legfeljebb k6t lakes

dpitesdre legyen lehet6s6g , ezzel akertvitrosias, nlugodt 6letforma lehet6s6gdt biztosiwa.

II. A hatilyos 6pit6si szabdlyozis alapjai

A tarsadalmi 6s 6pit6spolitikai v6ltozisok megielentek a Budapest tertiletdre 
-vonatkoz6,

suaup..t F6vriros Teleptil6sszeikezeti Terv6r6l ;16 (tovebbiakban: TSZT) 50/2015. (1. 28.)

ror. kgy. hatirozat zors. euu"n t6rt6n6 elk6szit6s6ben, 6s a csak keretet biaosit6 F6vrirosi

i.na"rz'ri szab6lyzatr6l (ov6bbiakban: FRSZ) sz6l6 5/2015. (II.28.) F6v. Kgy. rendeletben.

A TSZT-ben a kertvarosias teriiletek - az orszdgos 6pit6si el6irasoknak megfelel6 - Lke-l

kertvrirosias intenziv be6pitdsii lak6tertilet teriiletfelhaszn6l6s kateg6ri6ba soroltan jelentek

Il*oj fo*uto.-meghatarozrisok sziiks6gess6. tettft. a. \enif,etre-I?i:1u",1:-.Yi-:-?O:''"'*
k6szit6s6t. A keriilet r-it".e*t- mlghat lrozasdt jelent6 ,,Fejl6d6 kertvriros" elv6b6l

kiindulva, elkdsztilt a, ri: epitJsi tzaU 6lyzai, aKESZ' amely a be6pit6s intenzitrlsrinak ntivel6se

;;ry* ; kerulet teruGt6t i"ff..,o"it tit9v1i, c1faa1 haz-as lak6tertileteken a megl6v6

lak6s6llomanyban v6gbemJn6 demogrrifiai v ltozits 6s a csaliidi h6z ig6nye

figyelembev6tel6u"t - lf."-i e"pitetior"7"i"it"r, a telekm6rett6l ffiggoen (600 m2) egy vagy

k6t lakas 6pit6s6t teszi lehet6v6.

Az 1990-es dveket k6vet<i Lirsadalmi vriltoz6sok - a vallalkozrisok, a mag6n 6pit<iipari

tev6kenys6g megielen6se - azt eredm6nyeztdk, hogy az dpitdsi szabiiyzat adta lehet6sdggel a

negy lalas-epitei6t lehet6v6 tev6 6pit6si telkeken - ftiggetlentil azok teriileti mdret6t6l - a

dragul6 negyietm6terarak miatt, tdbblak6sos dptiletek jelentek meg. (A szabilyozds az egy

epiiesi temJn 6pithet6 maxim6lis lakriLsszimot hatfuozta meg, ezeft a lak6sok mellett, lakdsnak

haszniflt, dn6ll6 funkci6k is helyet kaptak.)

A uirsadalmi 6szrev6telek alapjrin, amely nem akart,,zugl6i be6pit6st", a K6pvisel6-testtilet

azokban az dvezetekben, ahof Lett6n6l tdbb lak6s volt elhelyezhet6, mar nem lak6s. hanem

egy-egy tin6ll6 rendeltetdsi egys6g elhelyezhet6s6g6t a telek tertiletdhez kiitdtte (300 m'llak6s)'

A kerw6rosias be6pit6st m6r nem csak a lakassaim, hanem a szomszedos ingatlanokban 6l6k

6let6t is zavar6 be6pit6si form6k (dptilethossz, a szomsz6dos oldalkertre n6zo

homlok,at.ugass6g,...)isveszdlyeaett6k,amelyekszab||yozisaaKVSZtdbbsztiri
m6dositasa so-rrin kidvez6en hatott a bedpit6sre 6s a szomsz6ds6gi viszonyokra.

A jetent6s trirsadalmi v6ltoz6sok, p6ld6ul az egy6ni. villalkozisok lak6teriileten beliili

megielen6se sziiks6gess6 tette, hogy' az adott be6pit6si .lehet6s6g 
mellett - a f6irtvonalak

tiuEietouet - az epilesi telken on6li6, lak6s n6lktili szolg6ltatis, gazdas6gi tevdkenys6g, akar

iroda, dn6ll6 rendeltet6si egys6gk6nt ne l6tesiilhessen'

A f6iwonalak mellett (pl.-Veris P6ter ft) a lak66vezet helyett intdzmdnyi teriilet jelent meg,

;;lt " hk6tertilett6l elt6r6 be6pit6si param6terekkel teszi lehet6v6 a szolgaltatisok

megjelen6s6t.
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A KESZ szigorod6 6pit6si szab6lyai ellendre - f6k6nt a vrillalkoz6i lakas6pitds eset6n - a

be6pitdsi struktura v|ltozits, az dletm6d megviiltozis6val 6s az dletszinvonal emelkedds6vel

egytitt jrirt a gdpkocsik szam6nak, ezzel egytitt a forgalom ndvekeddse.

A viszonylag intenziv be6pit6s - max. k6t lakas - 6s a megkiv6nt minimiilis 50-60 %
zdldfeliilet mdg a k6t lak6s 6pitdse eset6n is nehezen biaosithat6.
A KESZ el6ir6sai k6t lak6s 6pit6se esetdn sem tudjd.Lk bidositani a hagyomiinyos karakteni

be6pit6s megjelendsdt - a telken beltili elhatlrol6sra (kerit6sre) vonatkoz6 KESZ el6inisok

ellen6re a bels6, 6n6ll6 telekr6sz-hasznriLlat biztositasa miall - az ott 16v6, elt6r6 ndv6nyzet 6s

zoldfeliilet kalakitds miatt. (Ehhez jarul m6g, hogy a v6llalkoz6i lakas6pitds az 6n6ll6

tulajdonri zdldfeliilet gondoz6siihoz 6s a csal6di hrizas 6letm6d foll'tallsrlhoz sziiks6ges, a lak6s

fi.urkci6t kieg6szit6 trirol6 helyis6gek kialakitris6t is mell6ae, 6s ez 6n6ll6, 6ltal6ban

megengedett bedpit6si sz6zal6kon feliili 6pitm6nyek megjelendsdt eredm6nyeae')

Az-ig6nyes teleptildsk6pi megielendst 6s a helyi identitest ndvel6 folyamatot er6sitette a

retep-titesrcp v6ielm6r6i sz6l6 401201':.. (xI. 19.) dk. rendelet, amely jelent6s hatassal lehet a

kertviirosra, a kertiletrdszeke jellemz6 6pit6szeti karakter meg6rz6s6re 6s igdnyes 6letm6d

folytatristi.ra dsadnzdssel.

A KESZ elk6szit6s6nek elhatrirozasdt 6s j6vahagyris6t kdvet6en eltelt tdbb 6v olyan jelent6s

be6pit6si, tarsadalmi, egyiitt6l6si probl6m6t veteli fel, amely megfontoland6v6 teszik a l<Esz

fenti ig6ny szerinti 6tfogalmaz6siit.

A KESZ m6dositasrinak 6tgondokisakor figyelemmel kell lenni a kertilet be6pit6si strukureja

miatt agg6d6 lakoss6g, Zpitkezni szlnd6koz6 csal6dok, a lakossdg telekszomszdds6gi

elvifulsaira, ig6ny6re.

A fejl6d6 kertvriros semmikdppen nem jelentheti a hagyomrlnyos teriileteken a bedpit6s

siirfs6g6nek ndveked6s6t.

ilI. A KfSZ m6dositisrinak alapelvei

Megfontoland6 a m6g jelent6s, rdgebbi eptilettel be6pite$ teriiletek 6talakulasa el6tt a

,,..itaainar^" tertileteken az elhelyezheto lai<6sszi,rn cstikkentdse. A mar be6ptilt teriileteken

telkenk6nt csak I lakas uugy ,rilgirltut1si egys6g legyen elhelyezhet6 fi.iggetleniil a telek

m6ret6t6l. A megndvekedett g6pkicsi forgaiom 6s a _kdzteriileti 
parkol6s visszaszoritdsa

6rdek6ben telkenk6nt Z szemdiygdpkocsi ei-helyezds6re legyen kotelez<i teriiletet biAositani'

;tili .ey g6pkocsi trirolot telef,merett6l fiigg'den az 6piileten beltl kell elhelvezni' Ebb6l

ff"fvOflg J tpitdsi telken legalibb egv, 6ptiieten beltiti gk' tarol6 elhelvez6s:: ip]tltl "t"k
;"gfig;"k - lubot tovettcez?en a ueTpitleto alapreriiletek - fliggvdnye. A 800 m'-ndl kisebb

Jpitii.ii.il."t eset6n az egy g6pkocsi triroto roeptitetu".' "."1:,k9"ti: "h:Y::"5 
ate6pithet<i

hasznos teriilet cs6kkent6se m'iatt nem c6lszerii. Az Lke-l lak6tertileten a 800 m'-n6l nagyobb

telkek hozz6vet6legesen 15 7o-ot k6pviselnek'

A KESZ tervezett m6dositris (1. sz. melldklet) 6s annak v6lem6nyez6s6t ktinnyit6 k6thas6bos

megjelenitds (2. sz. melldklet) jelen eloterjesaes r6sz6t kepezi'

A rendelet-tervezet el6k6szitLsekdnt a 
"KESZ 

m6dositisrfurak szand6k6t 6s koncepcionrilis

iafoi"ara Kertiletfejlesa6si 6s Uzemeltet6si Bizotts6g a312020. (.20.) hatarozat6val (3 s2.

mell6klet), mig a Kdmyezet_ 6s Kiimavedelmi Bizotts6g a 3 l2O2O. (1.20.) KKVB hatfuozat|val

(4. sz. mell6klet) temogatta.
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Mindkdt Bizotts6g az 
'pitdsi 

telken a faiiltet6s megletdnek feltdteldhez kdtne a

haszn6latbav6teli enged6ly kiad6srit, amelynek felt6tele csak akkor k6rhet6 sziimon, ha az

6pitdsi engeddlybet az ahaszn latbav6teli engeddly felt6telekdnt, kikdt6skdnt szerepel.

A KESZ tervezell m6dositrisai a rendelet-tervezet (tov6bbiakban: Rendelet) dsszefoglalisakdnt
a kdvetkez6k:

A KESZ I. feiezet

,,Altalinos el6irdsok" cimen beliili v6ltozisai:

a fogalom meghatilrozris pontositasa a fekv6telekre vonatkoz6an - a saroktelek

kiv6tel6nek rdgzit6s6vel -, az egy6rtelmtis6g kedv66rt, a be6pit6sre vonatkoz6 miis

szab6lyok 6rv6nyesit6se miatt tdrtdnt (Rendelet 1. $).
A zirt szennlviztiroz6 esetleges alkalmazhat6s6ga miatt, annak tulajdonosi 6s

k6myezewddelmi szempontok szerinti megkdzelit€se 6rdek6ben, a megktizelit6s

felt6teleit (ttsz6lessdg, pormentessdg) a m6dositasban sziiks6ges rdgziteni @endelet 2.

$).
A h6szivattyri elhelyez6sdt a ,,speciiliis" saroktelken is lehet6vd kell tenni' ezdrt az

oldalkert irrinyaba n6z6 homlokzaton td(6n6 elhelyezdskor a telekhatrirt6l val6 min.

trivols6ggal, a szomsz6d teleke vonatkoz6 zaj- 6s h6hat6s elkertilhet6 (Rendelet 3. $).

A KESZ V. feiezet

AKE VII. fe

a

a

a

,,Kdzleked6s 6s parkol6s" cimen beliili viltozits:
. az lpitmdnyek rendeltetdsszeni hasznrilatdhoz a telken beltili parkol6s biztositrisar6l, az

orrragor teleptildsrendezdsi 6s 6pit6si kdvetelm6nyekr6l .sz6lo 253/1997. (XII. 20.)

Korm. rendeGt szerint sziiks6gei gondoskodni, de a KESZ m6dositas szinddka az

egyes lak6terUlet dvezeteiben ett6l elt6r6, telken beltili parkol6s biztositasa (Rendelet 5.

$).

,,Melldk6piiletek 6s egyes mell6k6pitm6nyek elhelyez6se" cimen beliili v6ltozris:

. a nagym6retfi melldkdptlet trirol6 c6ljrira val6 6pit6se esetdn az 6pit6si helyen kiviili

elhefez6skor, a legkisebb 3,0 m6teres h6ts6kert nem tudja biaositani a hets6

telekszomsz6d nyugalm6t (Rendelet 6. $).

e

,,R6szletes 6vezeti el6irrisok, be6pit6sre sz6nt teriiletek" cimen beltili vriltozisok:

Az O-m6ty6sftildi lak6teriileten az egy 6ndll6 rendeltet6si egyseg 0ak,6s)a

a

elhelyezhet6sdge mellett, a nagymdretri telekteriileten fontos a telek egysdges

meg] elenit6se. A nagy ftildszinti alapteriiletii 6piilet esetdn a szintek szimrinak

korl6 tozisa az 6ptlet magass6g szrimitas m6dszere miatt sziiks6ges. A KESZ m6dositas

egyik alapelve alapi6n, az egy lakishoz - k6t g6pj6,rrnti, 6s rij dpiilet esetdn egYiknek a

f6dpiiletben val6 elhelyezhet6s6ge sziiks6ges (Rendelet 7. $)

A lak6teriileteken beliili, jellemz6en egy 6pit6si telek - egy rendeltet6si egys6g elve

miatt a lakris 6s a szolg6ltat6 rendeltet6s egyiittes elhelyezhet6seg6nek lehet6s6gdt

tdrdlni kell (Rendelet 8. $ (1) bek.).

o A KESZ-ben rdgzitett 3b0 m2 brutt6 szinttertilet a tblzotl 6ptilettiimeg kialakitasanak

elkeriil6se miatt nem vonatkozhat az eg6sz 6piiletre - ellentetes az egyszeri bejelentdsi

elj6r6ssal -, hanem csak a ftjldszinti alaptertiletre (Rendelet 8' $ (2) bek')'
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A bedpit6si vonalra elhelyezett melldk6ptilet es mdgdtte az 6nrill6an elhelyezett
f66ptilet, telepiildsk6pi 6s teleptildsrendez6si szempontb6l kedvez6tlen (Rendelet 8 $ (3)
bek.).
A Kertvarosias lak6tertilet, nagytelkes, intenziv, szabadon6ll6 be6pitdsii 6pitdsi dvezet
(Lke-IDWVSZI; a Kertv6rosias lak6tertilet, nagytelkes, kdz6pintenziv, szabadon6ll6
be6pit6sii 6pit6si dvezet (LKe-lD(VI/SZ2); a Kertviirosias lak6terUlet, kdzepes

telekmdretti, szabadon6ll6 be6pitdsii dvezet (LKe-l I){VIISZS); a Kertvarosias
lak6teriilet, kistelkes, szabadonrill6 bedpit6sri dpit6si dvezet (Lke-l IXYUSZ4); a

Kertv6rosias lak6teriilet, apr6telkes, szabadon6ll6 bedpitdsii 6pit6si dvezet (Lke-
I |/'VVSZ1) teriileteire vonatkoz6an egys6gesen, egy 6pit6si telekre - egy 6n6ll6
rendeltet6si egys6g helyezhet6 el, ahol tindll6 szolgaltat6-kereskedelmi funkci6 csak a

,,ftiutak- mellett lehets6ges. 6ndl16 rendeltetdsi egysdgenkdnt kdt szemdlyg6pkocsi

ilhelyezdse, rij 6ptilet eset6n, ha 800 m2-n6l nagyobb az lpitdsi telek, egy

szem6lyg6pkocsinak a f6dptiletben val6 elhelyez6se teleptil6sk6pi szempontb6l - az

6n6ll6 melldkdpiilet elkertl6se miatt - sziiks6ges (Rendelet 9-13. $).
Az Lke-1D(VVSZ7 lpitlsi dvezet intenziv be6pithet6sdg6t lehet6v6 tev6 szab6lyozis

miatt a telekm6rett6l ftigg6 be6pithet6s6g csdkkent6s nem indokolt. (Rendelet 14. $).

A Kertviirosias lak6teriilet, kistelkes, oldalhatiiros be6pit6s 6pit6si tivezet (Lke-

ID(VVOI); a Kertv6rosias lak6terulet, kdzepes telekmdretri, oldalhatd.ros be6pit6sti

6pitdsi 6vezet (Lke-1/)<VVO2); a Kertvarosiai lak6teriilet, fi-Cinkota, hagyomrinyos

dpitdsi dvezete (Lke-l/)ilVo3) teriilet6re vonatkoz6an egys6gesen egy 6pit6si teleke -
egy dnrill6 rendeltet6si egysdg helyezhet6 el, ahol dnrfll6 szolgriltat6-kereske.lelmi

fimkci6 csak korl6tozottan, kdzleked6si riWonalak mellett lehetsdges. Onall6

rendeltetdsi egys6genkdnt k6t szemdlygdpkocsi elhelyez6se, [j 6piilet eset6n, ha 800 m1

n6l nagyobb az 6pit6si telek egy szem6lyg6pkocsinak a f6dptiletben val6 elhelyez6se

telepUlesk6pi szempontb6l - az 6nrlll6 mell6kdptilet elkertil6se miatt - sziiksdges

(Rendelet 15. $-17. $).
A Kertviirosias lak6tertilet, kialakult vagy rij, ttibblakasos 6pit6si ovezetek alcim6ben a

,,csoporthazas" kifejez6s t6rl6se a csoporthaz m6s jellegri 6rtelmez6se miatt sziiks6ges

@endelet 18. $-19. $).
Egy-egy lak66piilet brutt6 alaptertilete azLke-l/xYllcSl 6s az Lke-1D0/VCS2 6pitdsi

Oi.r"t-U.n a f6ldszinti alaptertiletre vonatkoz6an tehet nagyobb 300 m2-n6l (Rendelet

20. $ (l) bek.,21. $ (2) bek.)

Az Lke-lD(VI/CS1, a Lke-1D(VI/CS2, 6s Lke-1/XVI/T 6pit6si dvezetek

be6pithet6s6g6t lehet6v6 tevo szabilyozas 6s funkci6 miatt, a telekm6reft6l fiigg6

bedpitetts6g is6kkent6se nem indokolt (Rendelet 20. $ (2) bek', 21' $ (2) bek', 22' $)'

AKE VIII. fe
,,Rdszletes 6vezeti el6irasok, bedpit6sre nem sz6nt terfiletek" cimen beltili v6ltozas:

A Kdzj 616ti rendeltet6sri erd6teriilet, term6szetkdzeli dvezet telkein EK,TXVV4 nem csak

a

a

a

a

a

a

a

a

az 6piilet 6s terepszint alafti 6pitm6ny,

tiltani kell, a jellemz6en valamely mii
szabillyozis mellett (Rendelet 23. $).

hanem a tertileten egydb 6pitm6ny elhelyezds6t is

vel6si 6gban l6v6 6s 90 %-os z6ldfeltiletet el6ir6

A KESZ 1. sz. mell6klet6t k6pez6 szab lyozbsi tervlapok v6ltoz6sai:

o A KESZ 1. mell6klet6nek 3. tervlapja hely6be a Rendelet 1' tervlapja l6p

(A Marcell utca korrekci6ja miatt).
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. A KESZ l. melldklet6nek 18. tervlapja hely6be a Rendelet 2. tervlapja l6p.

(A gazdas6gi tertileten l6v6 Gksz-2/XVll4 ovezet Gksz-2NYU2 6vezetre vdltozik az

6pit6si telkek apr6z6d6sdnak megakadrilyozrisara, 6s a be6pitettsdg 35 %o-161,45 Yo-ra

tdrt6n6 ndvel6s6vel, a z6ldfeliilet vdltozatlan 35 %-os el6ir6sa mellett.)

o A KESZ l. melldklet6nek 19. tervlapja hely6be a Rendelet 3' tervlapja l6p.

(Az onkormanyzati tulajdont 103739/3, 10373914, 103'719/10 hrsz-t ingatlanokon

(frote*O utcai tertile| a kiatakitott kdzkert (Lke- I/XVVI(K) melletti lak6teriilet

Spit6si dvezete az Lke-1/XVVSZ3 6vezete, amely a min. 60 7o zdldfeliilet 6s a

biepithetOseg v6ltozatlan, max. 25 %-os mdrt6ke mellett, Lke- I D(YIISZT ovezetre

valtozik, a kisebb m6retri lakasok kereslete ds a fizet6k6pess6g miatt, egy-egy 6pit6si

telken legfeljebb harom 6n6ll6 rendeltetdsi egys6g (hkas) elhelyezdsdnek

lehet6sdg6vel.)
. A KESZ 6. mell6klet6ben a lak6teriileteken nem v6gezhet6, bejelentds koteles

tev6kenys6gek felsoroliiLsa - a telepengeddly-kdteles tevdkenys6gek tiltasa mellett - a

lak6teruietJr elhelyezhetS, 6n6ll6 rendeltetdsi egysdgek szamanak csdkkent6se 6s a

kertvarosias be6pitis 6s dletforma biaositisa miatt kib6viil (Rendelet 1. mell6klete).

A KESZ m6dositas alapjdt k6pez6 hat6lyos rendelet az dnkormdnyzat honlapjrin tekinthet6

meg.

IV. A Kf SZ tervezett m6dositisinak egreztet6si folyamata

A teleptil6sfejlesztdsi koncep ci6rbl, az integr6lt teteptil6sfejlesztdsi strat6giar6l 6s a

ieteptitesrenaezesi eszk6z6k6i valamint egyes leleptil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyek6l

szt:io yqtzOtZ. (XI. g.) Korm. rendelet ltovibbiakban: Korm6nyrendelet) 32. $ Q) bekezddse

^t^iW ^ 
itsz.oaoritar egyeztet6si elj6rasa az rin. ,,teljes eljrtuas" szerint tdrt6nik' A.KESZ

mod-ositrisara vonatkoz6an a' Kormii.nyrendelet szerinti egyeztetdsi . eljrlLr6sban -y.^:l.i"t"t
ii:er."** ..gton6nt az Onkormanyzat honlapjdn, a XVI. Keriileti Ujsrigban. a 1312017. N.
iSj it;. ,"na.f."tben foglalt partners6gi egyeztetZs _szabdlyai 

szerint, valamint a lakoss6gi f6rum

megtartiis6val 6s az el6irt 6llamigazgatisi szervek bevon6s6val'

i-atliig*gxrisi szervek etOietei v6lemdny6t 6s az egyeztet1si eljarris tov6bbi szakasz6ban

itlrtenO .e uei.f i szandek6l sz6l6 nyilatkozatat tattalmaTz:a az 5' sz' mell6klet'

Az egyeztet€si eljarrls el6zetes t6j6koztatrlsi :ry*^ soren megtartott lakossagi. f6rumon a

Gs7",,,oJorita, kapcsan a r6szwev6k rdsz6r6l k6t megfontol6sra 6rdemes javaslat hangzott el:

l.ASrirgar6zsau._Pestihatiffitmellettigazdaslgiteriiletenl6v66pit6sitelkeknek,a
jelenleii Gksz-zryi4 6vezetb6l Gksz-2lxYll} 6pit6si 6vezetk6nti 6tsorol6sa,

"aIneUVIt 
a be6pithet6s6g 35 %o-16145 7o-ra ndvekcdhetne' (6' sz' mell6klet) 

- . . ..

e beipithet6s6g novellie35 %o-161 45 %-ra a miikdd6 v6llalkozasok to-v6bbi b6vtil6s6t'

helyben maradtisrit tri'rnogatja, ezdrt a javaslat befogad6sra kertilt (a KESZ 1'

meil6klet6nek 1 8. tervlapja m6dosul)'

2. A 115g2g/l hrsz. nagymdretri Lke-1D(VVSZ1 Svezetben l6v6 hrirom 6n6ll6
-' 

iukoeput"r., is tartalmazE, a 
-sobaj utca fel6l megkdzelither6 6pit6si telek feloszt6s6t

lehet6v6 rcv6, a 1159291i yysr-tt, dnkormanyzati tulajdon0 ingatlanb6l a Caprera utca

meghosszabbitasara tdrt6nt javaslat' (7- sz' mell6klet)'

A Caprera utca roiya#a - onto..,l"yzati tulajdonir tertilet hasznosit6srival

tisszeffigg6sben 
"ersrJ.U, 

ugyanakkor a magantulajdonos szlmilra jelent6s anyagi
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el<inydkkel jir6, egy telek helyett nyolc vagy t6bb telek kialakitasat lehet6v6 tev6

""ui6lyora"' 
az 

' 
Oiiormanyzatnak csak kiad6st jelent, igy a javaslat nem keriilt

befogad6sra. (A szab6lyoz6s tehet6s6g6t6l az Onkorm6nyzat nem ziirk6zik el, de azt

kizrirlhg tertiietrendez6si szerz6d6s megkiit6sdt kdvetSen trirnogatja')

A Vagyonhasznositdsi Iroda javasolta, hogy a 64/2019.' 
.CXI' ^10') 

KFUB hat6rozat alapjan' a

iVI. i..U"t, Marcell u. Z; s)., ttlOzg ht-ti-U tetetUOt 45. m2 nagys6gti tertiletr6sz ktizteriilet

jel6l6st kapjon, amely a KESZ 1 mell6kletdnek 19' tervlapjan kertil 6tvezetdsre'

Az dnkormeirryzati tulajdonri Ben6 u. 2. sz., |06525 hrsz. alatti ingatlan, lak6funkci6t

;il; 6piilet6nek int6zmenyi 6vezetben (Lke-lXWINT) val6 tart6sa nem .egyezik 
a

*yi.g. n"rt.f 6val, ez1rta kdmyezetdben alkalmazott Lke'llXYllSZ4 6vezet meghat6'rozisa

cdlszerii.

Azegyeaetdsieljar6sv6lem6nyez6siszakaszdnakmegkezd6seel6tt_melybenaPolg6rmester

" 
[[?ur]r.*a.riisi eszkdz 

"itirrur, 
tervezet6t az elfogadris el6tt v6lem6nyezteti a rendeletben

et6irtak szerint - els6 olvasatlan- a kepviset6+esttilettel 6s az illet6kes bizottsagokkal kivanjuk

v6lem6nyeztetni.

K6rem a tisztelt K6pvisel6 Asszonf, Kdpvisel6 Urat,-valamint a tisztelt Bizotts6gi Tagokat,

hogy az El6terjeszt6sben "r"npto 
i;;lnorati javaslatot ?02_0. mriius 25.-6q.(hitf6) 12'00 6r6ie

ig.ii, -..f"rirzrev6telemi #rei.,,,er,l, u koru".o"E.@bpGhu e-mail cimre megktildeni

sziveskedj6k.

HATAROZATI JAVASLAT:-Budup.., F6viiros XVI. keriileti Onkormanyzat Polgiirmestere -
u tutitrt Oiureaelemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek

-ia"r,t^*Of sz6l6 2011. 6vi CXXVUI' tdrv6ny 46 $ (4)

;;k;;a;" alapjrin - rigv hatarozott, hogv Budapest F6varos

;Vi. ifu 
"t'6nko.miiv,at 

Kdpvisel6{esttilet6nek a kertileti

ioitlri 
-r-uarvratr6l 

sz6i6 21/2018' (vII' 6') onkormanyzati

;ft;ilk hezett m6dositasa kapcsiin a teleptil6sfejleszt6si

["r*p.iOrOf, az integr6lt telepiil6sfejleszt6si strategiar6l 6s a

i.t.ptiier..ni.resi eszkdzdkr6l, valaminl 
--.egyes

i"i"luii**a*esi saj6tos jogint6zmdnvek6l sz6l6 314t2012'

il;il"il.i 
-r".rl,nyrenaeiei szerinti egveztet6si eljdras

v6lem6nyez6si szakasza megkezdhet6'

Hat6rid6: 2020. m{1ts 27 .

Felel6s: Kov6csP6terpolgiirmester

Budapest, 2020. mrijus 8.

Kov6cs P6ter
polg6rmester

T6ry6nyess6gi szempontb6l megfelel6:

l..-.._It
Dr. Csomor Ervih
jegyz6 

[a
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V6lemSnyez6sre javasolt biz.ottsigok:
- Keriitetfejleszt6si 6s tizemeltet6si Bizottsr{g
- Ktirnyezet- 6s Klimav6delmi Bizottsdg

Mell6klet:
1. mell6klet: rendelet-tervezet
2. mell6klet: rendelet-tervezet kdthas6bos formiitumban

3. melldklet: 3/2020. (L 20.) KFUB hatilrozar
4. mell6klet: 312020. (1.20.) KKVB hatrirozat

5. melldklet: el6zetes v6lem6nyekdsszefoglakisa

5. mell6klet: l. sz. m6dositasi javaslat a KESZ'hez
7. mell6klet: 2. sz. m6dositasi javaslat a KESZ-hez



Budapest F6vii.ros XVI. kertileti Onkormanyzat Polgiirmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a

hozzi kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6 2011. 6vi OO(Vil. ttirveny 46. $ (4)

bekezddsi alapjan - a Kdpvisel6-testiiletnek az dpitett k6myezet alakitrisrir6l 6s v6delm6r6l

sz6l6 1997. evi I-XXVUI. tdrvdny 62. $ (6) bekezdds 6. pontjrlban kapott felhatalmazris

alapjin, az Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban, a Magyarorsziig helyi

tinhormrlnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clrco(Ix. ttirvdny 13.$ (l) bekezdds 1. pontj6ban €s az

6pitett kdmyezet alakitrlsar6l 6s v6delm6r6[ sz6l6 1997. 6vi LXXVIII. t6rv6ny 6.$ (l)
bekezddseben meghat6rozott feladatkdreiben eljrlrva a kovetkez6ket rendeli el:

4 sz rnellillLt

Budapest F6v6ros XYI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
.,...12020. (............) tinkorminyzati rendelete

a kerii leti 6pit6si szabdl y zatr 6l sz6l6 2l I 2018. (V[. 6.) ti n ko rm 6nyzati
rendelet m6dositis6r6l

2.$

A Rendelet 15. $ (3) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) K6znriip6tl 6k6nt a zart t6rol6 medence csak akkor alkalmazhat6, ha a telek 6lland6

,i.i[or.rrirrit66g6re a megfelel6 - legal6bb 12,0 m sz6les 6s legal6bb pormentesitett -
kbzhlllzati ritkapcsolat biztositott. "

ARendeletlT.$(5)bekezddseb)pontbb)alpontjahely6beakdvetkez6rendelkez6sl6p:

,,bb) az 6piilet - telekhatirt6l m6rt 10,0 meteren beltili _ oldalkelt irrinyAba es6 homlokzat6n,,'

3.S

l.s

Budapest XVI. kertileti onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek a keruleti 6pit6si szabitlyzatr6l

szott ZtDOtg. (VII. 6.) 6nkormrinyzati rendeletdnek (tov6bbiakban: Rendelet) 2. $ 5. pontja

hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,5. Fekv6 telek: a ktiztertilethez a hosszabbik oldal6val csatlakoz6 - nem sarkon elhelyezked6

- 6pit€si telek."

4.$

A Rendelet 18. $ (l) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(1)Ujonnankialakit6srakeriil6magrinritsz6lessdgimdretenemlehetkisebbl2'0m6tem6l'"
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s.s

A Rendelet 19. $ (l) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p

,,(1) Az egyes telkek 6s 6pitm6nyek rendeltet6sszerii hasznilaliitoz a telken legaldbb a

vonatkoz6 jogszab6lyok szerint meghatirozott szimri g6pjrirmri elhelyez6sdt kell biztositani,

amennyiben az dvezetre vonatkoz6 el6ir6s m6sk6nt nem rendelkezik."

6.S

A Rendelet 25. $ (2) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

..(2) Az 6pitdsi telken - gazdas gi 6s kiiltinleges tertiletek kivetel6vel - legfeljebb dsszesen

brutt6 50 m2 alaptertiletii mell6k6piilet, illetve melldk6pitmdny helyezhet6 el. Amennyiben a

mell6k6piilet m6iete el6ri az 6pitdsi enged6ly kdteles m6retet, az csak az 6pit6si teleknek az

6pitdsi hely teruletdn beltil helyezhet6 el".

7.$

(1) A Rendelet 40. $ (5) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(5) AZLk-}IXYVOM 6pit6si dvezet 6pit6si telkein legfeljebb egy 6n6ll6 rendeltetdsi egys6g

helyezhet6 el."

(2) A Rendelet 40. $ (7) bekezd6se hely6be a kdvetkez<i rendelkez6s l6p:

,,(7) A, Lk-2lxVVoM 6pit6si 6vezet 6pit6si telkein az 6nrill6 haszn6latu telekeszeket

elvdlaszt6 kerit6s nem 6pithet6."

(3) A Rendelet 40. $ (8) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(g) Az Lk-zlx\tlloM 6pit6si dvezet 6pit6si telkein terepszint felett legfeljebb h6rom

haszn6lati szint dPithet6."

(4) A Rendelet 40. $-a a kdvetkez6 (11) bekezd6ssel egdsziil ki:

,,(11) Az Lk-21{vu6M 6pit6si ovezet 6pit6si telkein a rendeltetdsi egysdghez k6t

L"rnetygepto"ri 6pit6si telkar beliili elhelyeids6t kell biztositani, amelyb6l rij 6ptilet 6pit6se

;"fi';gi szemilyg6pkocsi rdsz&e a l6rendeltetdsii 6ptiletben kell g6pkocsi tdrol6t

kialakitani."

8.S

(l) Hataly6t vesai a Rendelet 47. $ (6) bekezd6se'

(2) A Rentlelet 47. $ (11) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(11) Kerrv6rosias, intenziv bedpitdsti lak6tertilet 6pit6si dvezeteinek 6pit6si telkein egy 6piilet

idtArrinti brutt6 alaptertilete ; 300 -,-t ne. haladhatja meg, amennyiben az 
'vezeffe

vonatkoz6 el6iras misk6nt nem rendelkezik'"
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e.s

(1) A Rendelet 48. $ (3) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(3) Az Lke-lD{VVSZl 6pit6si dvezet 6pit6si telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s

"iui. 
uf*o. helyezhet6 el, ia az 6pit6si teGk kdzuti kdzleked6si teriilettel. KOu-ID(VI, KOu-

2Dff1, KOu-3/)ryI, Kou-4/)ffI kt tdttpdyes kdzleked6si tertilettel KOk/XVI vagy olyan

egy6b k6zteriilettel hariros, amelyen koziiss6gi ktizleked6si eszk<iz kdzlekedik, vagy ezekt6l

csupiin szerviztit vrilasztja el."

(2) A Rendelet 48. $ (4) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(4) Az Lke- 1/)rVUSZ I 6pit6si ovezet 6pit6si telkein legfeljebb egy 5n6ll6 rendeltet6si egysdg

helyezhet6 el."

(3) A Rendelet 48. $-a a kdvetkez6 (8) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,,(8) Az Lke-ID(VVSZI 6pit6si tivezetben l6v6 lakrishoz az-6pit6si telken_ k6t szemely.g6pkocsi

eitretyezeset kell biaositani. u1 epites eset6n a 800 m2-n6l nagyobb 6pit6si telken egy

szem6lyg6pkocsi elhelyezds6t a f66ptiletben kell biztositani."

10.s

(1) A Rendelet 49. $ (2) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s ldp:

,,(2) Az Lke-lNYl/SZ2 dpit6si dvezet 6pit6si telkein 6n6ll6 kereskedelmi, szolgeltat6

rendeltetds nem helYezhet6 el."

(2) A Rendelet 49. $ (3) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) Az Lke.llWl/SZ2 6pit6si dvezet 6pit6si telkein egy 6n6ll6 rendeltet6si egysdg

helyezhet6 el."

(3) A Rendelet 49. $ a kdvetkez6 (6) bekezddssel eg6sztil ki:

,,(6) Az Lke.lDNYSZ2 6pit6si ovezetben l6v6 lakrlshoz az 6pit6si telken k6t szemdlygdpkocsi

.iifiy"reret kell biaosiLni. u; epites eset6n.800. m2-n6l nagyobb 6pit6si telken egy

szemdlyg6pkocsi elhelyezdsdt a f66piiletben kell biaositani'"

11.S

(1) A Rendelet 50. $ (2) bekezddse hely6be a k6vetkez6 rendelkezes l6p:

,,(2) Az Lke-lDNVSZ3 dpitdsi ovezet dpitesi telkein legfeljebb egy 6n6ll6 rendeltet6si egysdg

helyezhet6 el."

(3) A Rendelet 47. $ (14) bekezd6se a kdvetkez6 c) ponttal eg6sziil ki:
,,c) nem helyezhet6 el ttn6ll6 6pitrn6nykdnt a f6rendeltet6sri 6ptilet 6s az el6kert kdztiui
teriiLleten."
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(2) A Rendelet 50. $ (4) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

,,(4) Az Lke-lDffI/SZ3 6pit6si dvezet dpitdsi telkein kereskedelmi,.. szolg6ltat6 rendeltetds

csak akkor helyezhet<i el, ha az 6pit6si telek k6zleked6si teriilettel KOu-lD(VI, KOu-2D(VI,
Kou-3D(VI, K0u-4/)il1 k6tdffpelyAs kdzlekeddsi teriilettel KOk wI vagy olyan egy6b

kozteriilettel hatriros, amelyen kdzdss6gi k6zleked6si eszkdz k6zlekedik, vagy ezekt6l csupiin

szervizrit v6lasaja el."

(3) A Rendelet 50. $-a a kdvetkez6 (7) bekezddssel eg6sziil ki:

,.(7) Az Lke-lDfvvSZ3 dpitdsi d,vezetben Ievri lak6shoz az 6pit6si telken kdt szem6lygdpkocsi

elhelyez6s6t kell biztositani, amelyb6l rij 6pit6s eset6n a 800 m'-n6[ nagyobb 6pit6si telken

egy szem6lyg6pkocsi elhelyezds6t a f<idpiiletben kell biztositani."

12.$

(1) A Rendelet 51. $ (2) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkezds l6p:

,,(2) A Lke- l DW I\SZ4 6pit6si 6vezet dpitdsi telkein legfeljebb egy 6n6ll6 rendeltet6si egys6g

helyezhet6 el."

(2) A Rendelet 51. $ (3) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) Az Lke- 1D( YISZ4 lpi:iJsi Svezet 6pit6si telkein kereskedgl.mi, 
^s^zolq6ltat6. 

rendeltet6s az

ahhoz kapcsol6d6 6sszes ielyisdget figyelembe v6ve, legfeljebb 100 m' nett6 alaptertileten

helyezhet6 el."

(3) A Rendelet 51. $ (4) bekezd6se helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(4) Az Lke- I D(V IISZ4 €pitlsi dvezet 6pitdsi telkein kereskedelmi,.. szolg6ltat6 rendeltet6s

;;"i,.kk- helyezhet6 .t, tu - epiteri telek kozleked6si tertlettel KOu-ID(VI, Kdu-2Dwl,

iO"-iXVI, fOu-+XVi kdt6ttprily66 k6zleked6si tertilettel K6k/)WI vagy olyan egy6b

k6ztertilettei hatiiros, amelyen ktiztiis6gi k6zleked6si eszk6z k6zlekedik, vagy ezekt6l csup6n

szervizrit v6lasaj a el."

(4) A Rendelet 51. $'a a kdvetkez6 (6) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(6) Az Lke-1D(VVSZ4 6pit6si dvezet 6pit6si telkein mrisodik vagy tovabbi 6n6ll6 6piiletben

lireskedelmi-szolg6ltat6 rendeltet6s nem helyezhet6 el'"

(5) A Rendelet 5l ' $-a a kdvetkez6 (7) bekezd6ssel egdsziil ki:

,.(7) Az Lke-lD(VVS24 dpit6si dvezetben l6v6 lakrishoz az d^p^it6si telken ket szem6]ygiPkocsi

"if,!fy*e.e, 
kell biztositani, amelyb6l rij 6pitds esetdn a 800 mz-ndl nagyobb 6pit6si telken

egy vem6lygdpkocsi elhelyez6sdt a f6dpiiletben kell biaositani'"
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13.S

(1) A Rendelet 52. $ (2) bekezddse hely6be a kdvetkezS rendelkez6s lip

,,(2) AzLke-llXVUSZ5 lpitdsi dvezet 6pit6si telkein, a lak66piileten kiviili 6nrill6 dptiletben
kereskedelmi, szolg6ltat6 tev6kenys6g nem l6tesithet6."

(2) A Rendelet 52. $ (3) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) Az Lke-l /XVI/SZ5 6pit6si dvezet 6pit6si telkein legfeljebb egy 5n6l16 rendeltetdsi egysdg
helyezhet6 el."

(3) A Rendelet 52. $ (4) bekezd6se helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(4) Az Lke-L/XVVSZS 6pitdsi dvezet dpitdsi telkein kereskedelmi, szolgriltat6 rendeltetds, az

ahhoz kapcsol6d6 dsszes helyisdget figyelembe vdve 100 m2 nett6 szintteriileten helyezhet6
el."

(4) A Rendelet 52. $ (5) bekezd6se hely6be a kcivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(5) Az Lke-lDfVVSZ5 6pit6si ovezet 6pit6si telkein kereskedelmi,.. szolg6ltat6 rendeltet6s

csak akkor helyezhet6 el,ha az dpitdsi telek kdzleked6si tertilettel KOu-1XVI, KOu-2D(VI,
KOu-3/XVL KOu-4D(VI kdtdftpelyAs kdzleked6si teriilettel KokDWI vagy olyan egy6b

kdzleriilettel hatriros, amelyen kdzdss6gi k6zleked6si eszkdz kdzlekedik, vagy ezekl6l csup6n

szerv izit v ilasdja el."

(5) A Rendelet 52. $-a a kdvetkez6 (8) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,,(8) A (7) bekezd6sben foglaltak alkalmaz6sa esetdn a (3) bekezd6sben foglaltak szerinti egy

6ndll6 rendeltet6si egysdg kizrir6lag lakds funkci6k6nt l6tesithet6."

(6) A Rendelet 52. $-a a ktlvetkez6 (9) bekezddssel eg6sztil ki:

,,(9) azLke-llXVVSZ5 dpitdsi dvezetben l6v6 6pit6si telkeken l6v6 lak6shoz az 6pitdsi telken

[6t szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell biaositani, amelyb6l irj dpitds esetdn a 800 m2-ndl

nagyobb 6pit6si telken egy szemdlyg6pkocsi elhelyez6s6t a f66piiletben kell biaositani."

14.s

A Rendelet 54. $-a a kdvetkez6 (4) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(4) AzLke-L/XyVSZT 5pitesi dvezet 6pit6si telkein a be6pitetts6g m6rtdk6t - a telekm€rett6l

ftiggetleniil - a 2. mell6klet hauirozza meg."

ls.$

(1) A Rendelet 55. $ (2) bekezd6se hely€be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(2) Az Lke-l IXVVO I 6pit6si ovezet 6pit6si telkein legfeljebb egy 6n6ll6 rendeltetdsi egyseg

helyezhet6 el."
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(2) A Rendelet 55. $ (4) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(4) Az Lke-1/XVVOI 6pit6si dvezet dpit6si telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s csak

akkor helyezhet6 el,ha az 6pit6si telekkdzleked6si teriilettel KOu-IDWI, KOu-2D(VI, KOu-

3D(VI, KOu-4D(VI kdttittp6lyas kdzleked6si tertilettel KOk/)(VI vagy olyan egy6b

kSzteriilettel hat6ros, amelyen k6z6ss6gi k6zleked6si eszk6z kiizlekedik, vagy ezekt6l csupiin

szervizrit v6lasztja el."

(3) A Rendelet 55. $-a a kdvetkez6 (5) bekezd6ssel eg6sztil ki:

,,(5) Az Lke-ID{VVOI dpit6si dvezet 6pit6si telkein a kereskedelmi ds szolgeltat6 rendeltet6s

csak a {b6ptiletben helyezhet6 el."

(4) A Rendelet 55. $-a a k6vetkez6 (6) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(6) Az Lke-l/XVVOI 6pit6si dvezetben a lak6shoz az epit6si -telken k6t szem6lygdpkocsi

eiir.tyezgset kell biaositani, amelyb6l irj 6pit6s esetdn a 800-m2-n6l nagyobb 6pit6si telken

egy szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t a f6dpiiletben kell biaositani'"

16.S

(1) A Rendelet 56. $ (2) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(2) AzLke-ll{vllo2 lpit€sidvezet 6pit6si telkein legfeljebb egy 6n6ll6 rendeltetdsi egys6g

helyezhet6 el."

(2) A Rendelet 56. $ (3) bekezd6se helydbe a k6ve*ez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) Az Lke-1D{VI/O2 6pit6si 6vezet 6pitdsi telkein keresk^edel.Ti,-1zolqelq9, rendeltetds az

ai(oz kapcsol6d6 6sszei helyis6get figyelembe vdve, legfeljebb 50 m" nett6 alaptertileten

helyezhet6 el."

(3) A Rendelet 56. $ (4) bekezddse hely6be a ktivetkez6 rendelkezds l6p:

,,(4) Az Lke- l DrVVo2 6pit6si tivezet 6pit6si telkein kereskedelmi, szolg6ltat6''rendelteGs csak

akkor helyezhet6 el,ha az6pit6si telek kiizleked6si tertilettel fOu-tXVI, KOu-2/XVI, KOu-

:dvI, tOJXvl kotottp6ly6s kdzleked6si tertlettel K6k/)ff1 vagy olyan egy6b

itir".iit"n"t hatriros, amelyen ktizossdgi kdzleked6si eszkdz kdzlekedik, vagy ezekt6l csup6n

szerviait v6lasztja el."

(4) A Rendelet 56. $-a a k6vetkez6 (5) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(5) Az Lke-lD(VVo2 6pit6si dvezet 6pit6si telkein a kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltetds

csak a f66ptiletben helyezhet6 el."

(5) A Rendelet 56. $-a a k6vetkez6 (6) bekezd6ssel egdsz0l ki:

,.(6) Az Lke-lD{VVO2 6pitdsi ovezetben a lakrishoz az 6PiGsirtelken U:] :'."1:tJi:ll*t'
"ifr6fy"rere, 

kell biztositani, amelyb6l rij 6pit6s. eset6n a 800 m2-ndl nagyobb 6pit6si telken

egy #m6lyg6pkocsi elhelyez6sdt a fii6ptiletben kell biaositani'"
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17.$

(1) A Rendelet 57. $ (2) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(2) AzLke-l/KYVO3 epitdsi dvezet dpitdsi telkein legfeljebb egy iin6ll6 rendeltet6si egys6g

helyezhet6 el."

(2) A Rendelet 57. $-a a kdvetkez6 (9) bekezddssel eg6sztil ki:

,,(9) Az Lke-1/XVVO3 6pit6si dvezet dpitdsi telkein a lakrishoz az 6pitd^si telken k6t

szem6lygdpkocsi elhelyez6sdt kell biaositani, amelyb6l rij dpitds esetdn a 800 m'-ndl nagyobb

6pit6si telken egy szem6lyg6pkocsi elhelyezdsdt a f66piiletben kell biztosftani'"

18.s

A Rendelet 56. alcime hely6be a kdvetkez6 alcim l6p:

,,56. Kertvdrosias lak6tertilet, kialakult tdbblakasos 6pit6si dvezet (Lke-l/)(VVCS 1)"

le.$

A Rendelet 57. alcime helydbe a kdvetkez6 alcim l6p:

,,57. Kertvarosias lak6teriilet, rij t6bblak6sos 6pit6si dvezet (Lke-lDfVVCS2)"

20.s

(l) A Rendelet 60. $ (3) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) A Lke-l/XVVCSI dpitdsi dvezet 6pit6si telkein egy 6piilet ftildszinti brutt6 alapterulete a

300 m2+ meghaladhatja."

(2) A rendelet 60. S (6) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(6) Az Lke-lD(vvcsl 6pit6si dvezet 6pit6si telkein a be6pitettsdg m6rt6k6t - a telekm6rett6l

ffiggetlentil - a 2. mell6klet hatriro zzz meg;'

21.S

(1) A Rendelet 61. $ (2) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(2) Az Lke-IDNVCS2 6pit6si dvezet 6pit6si telkein egy 6piilet ftildszinti brutt6 alapteriilete

a 300 m2+ meghaladhatja'"

(2) A Rendelet 6l. $ (5) bekezd6se helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p::

,,(5) Az Lke-1D(VI/CS2 6pit6si dvezet 6pit€si telkein a be6pitettsdg m6rt6k6t - a telekm6rett6l

ftiggetleniil - a 2. mell6klet h atfuozza meg;'
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22.$

A Rendelet 63. $-a a k6vetkez6 (3) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(3) Az Lke-l/XVUT 6pit6si tivezet 6pit6si telkein a be6pitetts6g m6rt6k6t - a telekm6rettSl

fiiggetleniil - a 2. mell6klet hatrirozza meg."

23.$

A Rendelet 104. $ (l) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkezes l6p:

,,(1)EkDryy4dvezetben6piilet,6pitm€ny(kiv6veatelekhatrironelhelyezked6kerit6s)
terepszint alatti 6pitrn6ny nem helyezhet6 el"'

24.S

(1) A Rendelet 1. melldkletdnek 3. tervlapja hely6be jelen rendelet 1' tervlapja l6p'

(2) A Rendelet I . mell6kletdnek 15. tervlapja hely6be jelen rendelet 2' tervlapja l6p'

(3) A Rendelet 1. mell6klet6nek l8' tervlapja hely6be jelen rendelet 3' tervlapja l6p'

(4) A Rendelet l. mell6klet6nek 19. tervlapja hely6be jelen rendelet 4' tervlapja l6p'

2s.$

A Rendelet 6. mell6klete helydbe jelen rendelet 1' melldklete l6p'

26.$

Erendelet202l.januarl.6nl6phat,ilyba6srendelkez6seitahatilybal6p6stk6vet6enindult
tigyekben kell aikalmazni. foiy*utt* lev6 tigyekben' amennyiben az lpitlelo szimfira

kedvez6bbekajelenrendeletbenfoglaltel6ir6sok,azokatazeljitlssor6nalkalmaznikell.

Kovics P6ter
polgdrmester

Dr, Csomor Ervin
jegzd
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Buopnsr FovARos XVI. xER0lrr OxxoruvrAxvz.lr KErvrsnlo-rnsr0lurr
,..,12020. (.....,. .....,..) 6xxonuAnyzATr RENDELET

INDOKOLASA

a kertileti 6pit€,si szabilyzav6l sz6l6 21/2018. (VII. 6.) dnkormrinyzati rendelet m6dosit6sil.r6l

Altal{nos indokolds

A tarsadalmat 616 jelent5s szociol6giai 6s gazdas6gi vriltozasok, valamint a Fejl6d6 Kertviiros
koncepci6janak megval6sitasa az 6pit6si szabiiyozits m6dositrisrlt teszi sztiks6gess6. A
ndvekv6 g6pjrirrnii 6llomriny 6s forgalom a keriilet be6pit6si karakter6t veszdlyezteti,

amelynek megSrz6s6t a keriileti 6pit6si szab6lyzat m6dosiuisa tudja biaositani.

R6szletes indokoLis

1. $-hoz

A kedvez6tlen adotts6gri 6pit6si telkek helyzetdnek pontositiisa az 6pit6si hat6s6gi d6nt6sek

megalapozotts6g 6t szolgfilja.

2. $-hoz

A zirt szennyvizti.rol6k tirit6s6hez, a g6pjrirrniivel val6 biaons6gos megkdzelitdst ds a

kdzlekedds kdmyezetszennyezdsdnek csdkkent6sdt eredmdnyez<i el6inlst tartalmaz.

3. $-hoz

Az egyes kedvezdtlen adottsdgri sarok 6pit6si telkeken a h<iszivatt5ru elhelyez6s6t teszi

lehet6v6.
4. $-hoz

A magrinutak alapvet6 kdzmtvei mellett a frisitris lehet6sdg6t biaosiia.

5. $-hoz

Az 6pit6si telkekerl a nem lak6s funkci6 eset6n, a vonatkoz6 jogszabAlyok szerinti gdpjrirmti

elhelyezds mellett, a lak6tertileti dpitdsi telkeken az egyes 6pit6si dvezetekben egyedi

g6pklcsi elhelyez6sre vonatkoz6, mdsk6ppen rendelkezti el6irrisokat figziti'

6. $-hoz

Az 50 m2-t meg nem halad6, de mrir 6pit6si enged6lykdteles mell6kdpiiletek jelent6s tdmeggel

kialakitott, az 1pit€si helyen kiviili elhelyezds6nek kedvez6tlen telep0l6sszerkezeti hatisdt

akadAlyozza meg.
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7. $-hoz

(1) Az 6rt6kes, nagym6retii 6pit6si telkek hagyomiinyosan egy 6n6ll6 rendeltet6si egys6get
k6pez6 villadpiilettel rendelkeztek. A telepiil6sszerkezeti karakter meg6rz6se, az egy 6pit6si
telken elhelyezhet6, egy dn6ll6 rendeltet6si egys6g el6irris6val lehets6ges.

(2) Az 6rt6kes ndv6nyzettel bir6, nagy teriiletii 6pit6si telkeken, kor6bbi tcibb dn6ll6 egys6g
eseten az 6pit6si telkek virtu6lis megosztris6nak megakad6lyozris6t s zolgilja.

(3) A nagyn6retti dpit6si telkekn6l adott be6pithet6 s€g - az el6irt 6ptiletmagassiig betart6sa
mellett is - a terepszint feletti szintek szamdnak kialakit6si lehet6s6g6t r6gziti.

(4) A kdztenileti parkol6s csdkkent6se, valamint a jellemz6en nagym6retri 6pit6si telkek a

lakdshoz lartoz| tcibb gdpkocsi haszniiat miatt, a gdpkocsik 6pit6si telken beliili elhelyez6sdt
rdgziti. Uj dpiilet 6pit6se eset6n a fb6piiletben elhelyezett gdpkocsi t6roliis a villadptilet-
karakter 6s az egybefiigg6 mell6k6piiletek ndlktili zdldfeltilet meg6rzds6t biaositja.

8. $-hoz

(1) A kerrvrirosias, intenziv be6pit6sri lak6teriileteken jellemz6en egy rendeltet6si egys6g
elhelyezhet6s6ge, a felt6teles vegyes funkci6 kialakit6siira vonatkoz6 el6ir6s tdrl6se indokolt.

(3) A f66ptilet el6tti melldkdptilet tiltrisa a teleptildsszerkezetben kedvez6tlen dpiilet-tdmeg
megjelen6se mellett, az 6pit6si telek-t6mb belsej6be szorul6 f6dptilet kedvez6tlen elhelyez|sft
eredm6nyez6 telepit6s megakaddlyozAs6t biztositja.

9. $-hoz

(1) A lak6tertiletek nem forgalmas bels6 tertileteinek kizrlr6lag dn6ll6 rendeltetdsi egys6gk6nt

mrikod6 kereskedelmi, szolgiiltat6 funkci6t6l val6 mentessdg6nek szanddk6t rdgziti.

(2) A kdrnyezeti terhel6s - gdpkocsi forgalom, lakstinis6g - csdkkent6s6t biaosit6 el6ir6st

rdgzit.

(3) Az egy lakrishoz tartoz6, jellemzoen t6bb szem6lyg6pkocsi haszn6lat miatt, a k6deriileti
parkol6s Csdkkent6s6t a 800 m2-t meghalad6 6pit6si telkeken az 6rlill6, jellemz6en g6pkocsi

tiroliisra szolg6l6 mell6k6ptiletek elhelyez6s6nek cscikkent6s6t, kedvez6 teleptildsszerkezeti

valtozast segit6 el6ir6st rdgzit.

10. $-hoz

(1) A kdzelmriltban be6pitett lak6teriilet karakterdben kertvrirosias kialakitrlsrinak, 6n6ll6

rendeltet6si egysdgk6nt kereskedelmi, szolg6ltat6 funkci6 mentessdgdnek meg6rz6s6t

biztositja.

(2) Az el6ir6s pontositas6t rdgziti.
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11. $-hoz

(1) A ttibb 6rtizedes teleptil6sfejl6d6s jellemz6en csal6dihrlzas teleptildsk6pi karakterdnek
forgalomndveked6sdvel, be6pitdsi siinis6ggel 6talakukisrinak meg6llit6s6t, a kertviirosias, az

6pit6si telkek m6ret6hez igazod6 be6pit6s 6s a telek-karakter meg6rzds6t szolg6l6 el6iriist
rdgzili.

(2) A lak6tertiletek nem forgalmas bels6 teriileteinek kizrlr6lag 6niill6 rendeltet6si egysdgkdnt

miikdd6 kereskedelmi, szolgrlltat6 funkci6t6l val6 mentess6g6nek szrind6k6t rdgziti.

(3) Az egy lak6shoz tartoz6, jellemzben tdbb szem6lyg6pkocsi hasm6lat miaft, a kdaeriileti
parkol6s csdkkent6s6t a 800 m2-t meghalad6 6pit6si telkeken az onttll6, jellemz6en gdpkocsi
tiiroliisra szolg6l6 mell6k6piiletek elhelyez6sdnek csrikkent6s6t, kedvez6 teleptil6sszerkezeti
v iitozist segit<l el<iiriist rcigzit.

(3) Az egy lak6shoz tartoz6, je^llemzoen t6bb szemdlygdpkocsi haszn6lat miatt, a kdztertileti
parkotris csdkkent6s6t a 800 m'-t meghalad6 dpitdsi telkeken az onillo, jellemz6en gdpkocsi

trlroliisra szolg6l6 mell6k6ptiletek elhelyez6s6nek csrikkent6s6t, kedvez6 teleptil6sszerkezeti

v6ltoz6st segit6 el6ir6st rdgzit.

12. $-hoz

(1) A tdbb 6r'tizedes telepiildsfejl6d6s jellemz6en csaliidihrlzas telepiildskdpi karakterdnek

forgalomn6veked6sdvel, be6pit6si siinis6ggel 6talakul6srinak meg6llitris6t, a kertviirosias, az

6pitdsi telkek m6ret6hez igazod6 be6pit6s 6s a telek-karakter meg6rz6s6t szolgril6 el6ir6st

rdgziti.

(2) A kistelkes szabadonilll6 be6pit6sti dvezetben a kereskedelmi, szolg6ltat6 tev6kenys6g

alapteriilet6nek 100 m2-ben t6rtdn6, a telekmdretek iiltal6nos nagys ghoz i1l6 meghatriroz6st

rdgziti.

(3) A lak6teriiletek nem forgalmas bels6 teriileteinek kizrlr6lag 6n6ll6 rendeltet6si egys6gk6nt

mrik6d6 kereskedelmi, szolgrlltat6 funkci6t6l val6 mentess6gdnek sziind6kat r6gziti.

(4) A kistelkes dpitdsi telkeken, a f66ptileten kiviili kereskedelmi, szolgriltat6 rendeltet6s

elhelyez6sdnek tilalm6t rdgziti.

(5) Az egy lak6shoz tartoz6, jellemz6en tdbb szem6lyg6pkocsi haszniilat miatt, a kdztertileti

iartotrls cstittentds6t a 800 m2t meghalad6 6pit6si telkeken az 6nri{16, jellemz6en gdpkosci

iurol,i..u szolg6l6 melldk6piiletek elhelyez6s6nek csdkkent6s6t, kedvez6 telepiil6sszerkezeti

vttltozitst segit6 el6ir6st rdgzit.

(2) A lak6tertilet be6pitetlen r6sz6nek a jelenlegi karakterhez illeszked6, egylak6sos
lak66ptiletekkel val6 bedpithet6sdgdt rdgziti.



13. $-hoz

(1) Az apr6telkes 6pit6si ivezet a lak66ptileten kivtil 6ndll6 6piiletben kereskedelmi,
szolg6ltat6 tev6kenys6g elhelyez6s6nek tilalm6t rdgziti.

(2) A tdbb 6rtizedes teleptildsfejl6d6s jellemz6en csal6dihi2as telepiil6sk6pi karakter6nek
forgalomndvekeddsdvel, bedpit6si sffisdggel 6talakul6sdnak meg6llitris6t, a kertviirosias, az

6pitdsi telkek mdretlhez igazod6 be6pit6s 6s a telek-karakter meg6rzds6t szolg6l6 el6ir6st
rogziti.

(3) Az apr6telkes, szabadondll6 6pitdsi dvezetben a kereskedelmi, szolgdltat6 tev6kenys6g
alapteriiletdnek 100 m2-ben tdrtdn6 meghatilroziis 6t ri)gziti.

(4) A titbb 6vtizedes telepiil6sfejl6dds jellemz6en csal6dihrizas teleptildsk6pi karakterdnek
forgalomndveked6s6vel, bedpit6si siinis6ggel 6talakul6s6nak megellitAs6t, a kertvrirosias, az

dpitdsi telkek mdretdhez igazod6 be6pitds 6s a telek-karakter meg6rz6s6t szolg6l6 el6inist
rdgziti.

(5) A keskeny telkeken elhelyezhet6 funkcionrilis lehet6s6get b6viti.

(6) Az egy lak6shoz tartoz6, jellemzoen tdbb szem6lyg6pkocsi haszniilat miatt, a k<iztertileti
parkol6s Csdkkent6sdt a 800 m2-t meghalad6 dpitdsi telkeken az 6nil16, jellemz6en g6pkocsi

tiirol6sra szolg6l6 mell6k6piiletek elhelyezds6nek cs6kkent6s6t, kedvez6 telepiil6sszerkezeti

v6ltozrist segit6 el6ir6st r6gzit.

14. $-hoz

Az intenziv be6pit6s bizosit6srira a telektertilet nagysrig6t6l fiiggetlentl az ,vezetle
vonatkoz6 be6pithet6s6gr6l rendelkezik.

15. $-hoz

(1) A t6bb 6rrizedes teleptil6sfejl6d6s jellemz6en csalidihrlzas teleptildskdpi karakter6nek

forgalomndveked6s6vel, bedpitdsi sffis6ggel 6talakuldsanak meg6llit6s6t, a kertviirosias, az

6pii6si telkek m6ret6hez igazod6 bedpit6s 6s a telek-karakter meg6rzds6t szolg6l6 el6irrist

rdgziti.
iZl e UtOtertitetek nem forgalmas bels6 tertileteinek kizrir6lag 6n6ll6 rendeltet6si egys6gk6nt

mrikdd6 kereskedelmi, szolg6ltat6 funkci6t6l val6 mentessdgdnek szand6k6t rdgziti.

(3) az oldalhataros be6pit6si m6d szerint be6pithet6 teriileten a be6pit6s 6s 6ptilettomeg

homog6n megjelends6t szolg6l6 rendeltet6st rdgziti.
(4) Ai egy lakfshoz tutoz6, jellemzden tribb szem6lyg6pkocsi haszndlat miatt, a kdzteriileti

parkolris csiikkent6s6t a 800 m-t meghalad6 dpit6si telkeken az dfill6, jellemz6en gdpkocsi

iarol6sra szolgirl6 mell6k6ptiletek elhelyez6s6nek csdkkent6s6t, kedvez6 telepiil6sszerkezeti

vihozitst segit6 el6irrist rdgzit.

16. $-hoz

(1) A tdbb 6r,tizedes teleptil6sfejl6d6s jellemz6en csaliidihrlzas teleptildsk6pi karakterdnek

ioigalomn6vekeddsdvel, bedpit6si siffis6ggel 6talakulisanak meg6llit6s6t, a kertvrlrosias, az

6pitesi telkek m6ret6hez igazod6 be6pit6s 6s a telek-karakter meg6rzdsdt szolgiil6 el6ir6st

rdgziti.

12
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(2) A jellemz6en keskeny 6pit6si telkeket tartalmazo 6pit6si dvezetben az oldalhat6ron rill6
bedpitdst nem zavar6 kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s alapteriilet6nek n agysigi,t- rdgziti.

(3) A lak6teriiletek nem forgalmas bels6 tertileteinek kizar6lag 6n6ll6 rendeltetdsi egys6gk6nt
mtikdd6 kereskedelmi, szolgdltat6 funkci6t6l val6 mentess6g6nek szanddk6t rdgziti.

(4) Az oldalhatriros be6pit6si m6d szerinti teriileten a be6pitds ds 6piilettdmeg homogdn
megjelen6s6t szolgril6 rendelkez6st rcigziti.

(5) Az egy lakrishoz tartoz6, jellemz6en tdbb szem6lygdpkocsi hasznillat miatt, a kdzteriileti
parkol6s cs6kkent6s6t a 800 m2-t meghalad6 dpitdsi telkeken az 6nil16, jellemz6en g6pkocsi
tarol6sra szolg6l6 melldk6piiletek elhelyezds6nek csdkkent6s6t, kedvez6 telepiildsszerkezeti
v|ltoz st segit6 el6ir6st rdgzit.

17. $-hoz

(1) A hagyomrinyos cinkotai be6pit6s jellemz6en keskeny ds oldalhatriros be6pitdsi m6d
szerinti be6pithet6 6pitdsi telkek kedvez6 hasznalat tbiilosit6 el6irast rdgzit.

18.-19. $-hoz

Az alcimek pontosit6s6t rdgziti

20.-21. $-hoz
(1) Az intenziv, jellemz6en nagym6retii telkeken a tdbb lak6st is tartalmaz6 6piilet 300 m2t
meghalad6, ftildszinti alapteriilettel tdrtdn6 elhelyez6s6nek lehet6s6g6t teszi lehet6v6.

(2) Az intenziv bedpitls az rij be6pit6sri teriiletek gazdas6gos kihasznril6s6t teszi lehet6vd.

22. $-hoz

A kdzdssdgi, hit6letet szolgiil6 6pit6si telkek be6pit6s6t az inlenziv, multifrmkcionrlis
hasznilatot biaosit6 be6pit6s lehet6s6g6t rdgziti.

23. $-hoz

A be6pit6sre nem sz6nt, kdzj6l6ti term6s zet kdzeli dvezet telkein az 6ptileteken kiviil az egy6b

6pitm6nyek elhely ezdsdt szabily ozza.

(2) Az egy lakishoz tartoz6, jellemzben tdbb szem6lyg6pkocsi hasmrilat miatt, a kdzteriileti
parkol6s cs6kkent6s6t a 800 m2-t meghalad6 6pit6si telkeken az ontil6, jellemz6en g6pkocsi
triroLisra szolg6l6 mell6k6ptiletek elhelyezdsdnek csdkkent6s6t, kedvez6 telepiil6sszerkezeti
vii{toziist segitd el6irAst r0gzit.
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24. $-hoz

(1) A Rendelet 1. mell6klet6t klpezb 3. szabillyoz6si tervlapon tdrt6n6 kdzteriileti hatrlrvonal

v|ltozisAt rigziti.

(2) A Rendelet 1. mell6klet6t k€pez6 15. szabilyoz|si tervlapon t6rt6n6 dvezetveltozest

rdgziti.

(3) A Rendelet 1. mell6klet6t k6pez6 18. szab(fiyoz si tervlapon t6rt6n6 dvezew6ltozist

rogziti

(4) A Rendelet L mell6klet6t kdpez1 19. szabiiyozttsi tervlapon t6rt6n6 6vezetv6ltoz6st

rdgzili.

25. $-hoz

A lak6tertileten nem v6gezhet6 - bejelent6s kdtelezett - tev6kenysegek k6r6t sorolja fel

26. $-hoz

A rendelet hat6lybal6pdsr6l 6s az 6tmeneti szab6lyokr6l rendelkezik'
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10.

11.

t2.
13.

14.
15.

1. sz. mell6klet a,.'.12020. (.... ....) tilc rendelethez

6. MELLf,KLET A21t2018. (vIL 6.) oNrOnUAnvzATI RENDELETITEZ

Lak6teriileten nem v6gezhet6 tev6kenys6gek

ac6l t6rof 6eszkd z gy irlflsa
6gybetdt gy6rt6sa
arameloszt6, -szab6lyoz6 k6sziil6k gyrirt6sa

binyiszati, 6pit6ipari gdp gyirt6sa
b6r, sz6rme kikdszit6se
csap, szelep gyitrtAsa

csap6gy, er66tviteli elem gyiirt6sa

csiszol6term6k gy6rtilsa
csomagol6s-
eg6szs6gtigyi keriimia gY6rtasa

egy6b beton-, gipsz-, cementterm6k gyrfut6sa

egy6b britor gyitrtAsa
egy6b elektronikus, villamos vezetdk, k6bel gyrlrt6sa

egy6b ker6miaterm6k gYrlrt6sa

"!yef 
tottltt, hurkoli' ruhazati term6kek gyirtilsa, kivdve a k6zi kdtesii'

egy6b szivattyri, kompresszor gyrlrtasa

el6re kevert beton gY6ruisa

emel6-, anyagm ozgat6 gdq gYbrt sa

ev6eszkdz gyirlisa
6lelmiszer-, dohrlnyipari g6p gyrirt6sa

6pit6si betonterm6k gY6rt6sa

6pit6si gipsztermdk gY6rt6sa

dptiletasztalos-ipari term6k gy6rtdsa

falemezgy6rtiis
fels6ruhr2at gy6rt6sa (kiv6ve: munkaruhazat)

f6m 6ptiletelem gYdrtasa

f6mmegmunk6las
fdmszerkezet gYrlrt6sa

fdmtartily gy6rt6sa
flirdszaru-gy6rtis
frit6berendez6s, kemence gyitrtasa

g6pi meghajtasri hordozhat6 kdzi szercziungfp gydrtbsa

g6pjirmii-karossz6ria, p6tkocsi gyrirt6sa

glzkazin gyitrtisa
gumiabroncs rij r afi)t6z6sa, feltj it6sa

hangszergy6rt6s
h6aafi 6si kerrim ia gY irrthsa

horgol6st ruhazati termdkek gyrirt6sa

16. egy6b nem vas fdm gY6rtdsa

17. egy6b papir-, kartontermdk gyiirkisa

iS. "EyeA'"i**ntdi 
szemelysialit6s vagy kdziti i,.,szillit6s, kdlt6ztet6s al6gazatba

tu.torO 
-i.uet.rys6gek 

kdztil azon tev6kenysegek, amelyek esetdben a tev6_kenyseghez

igen,U" ,.tt gepjrinirivet (g6pj6rmiiveket) kiil6n jogszabrily szerint telephelyen kell tilrolni

f1. ' eg,edt"itiliru gyJ,rUisa m. n. s., kiv6ve a k6zisz6ttes-, necceltii'ru- 6s csipkek6szit6s'

kdzr lttmzfs
20.
21.
22.
z).
24.
25.
26.
)1
28.
29.
30.
31.

32.
-, J.
34.
35.
36.

38.
39.
40.
41.



42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

hL^artiLsi villamos k6sziil6k gy {rtisa
hdzr.atfsi, e g6szsd gtigyi papirterm6k gy lrtisa
hidegen hajlitott ac6lidom gyittbsa
hidegen hengerelt keskeny ac6lszalag gyirtisa
hidegen huzott acdlhuzal gyrlrtrisa

hidegen huzott ac6lrud gy6rt6sa
hidraulikus, pneumatikus berendez6s gy irtAsa
koh6szati gdp gyirtdsa
k6t6elem, csavar gyiirtiisa
kdzponti frtdsi kazrin, radi tor gy{rt{sa
k6zuti jA,rmii, j6rmiimotor alkatr6szeinek gydrtrisa

huzaltermdk gyrirtrisa
il16olaj gyrirtis
irodabritor gy6rtasa
irodag6p gy6rt6sa (kiv6ve: sz6mit6g6p 6s perif6ri6i)
irodai papiniru gy lrtasa
jrirmiivillamoss6gi, -elektronikai k6sztil6kek gy itrtasa
jfitekgyArtis
ker6miacsempe, -lap gy6rt6sa
keriirnia szigetel 6 gy irthsa
kerdkprlr, mozg6ss6rtiltkocsi gy6rtasa

konfekcion6lt textiliru gyriLrt6sa ftivdve: nrhiizat)
konyhabritorgyiirtils
k6megmunkrilas
kdnnyiif6m csomagol6eszkdz gyitrtisa
kdtdtt, hurkolt harisnyaf6l6k gy6rt6sa, kiv6ve a k6zi kdt6sti, horgol6sri harisnyaf6l6k

gyArtisa
kdtdtt, hurkolt kelme gy6rtrisa
lakat-, zingyitrt{s
mrishov6 nem sorolt egy6b 6ltal6nos rendeltet6sri g6p gy6rt6sa

mashov6 nem sorolt egydb f6mfeldolgozrisi term6k gy6rkisa

miishov6 nem sorolt egydb jdrmi gyartasa

miishov6 nem sorolt egy6b nemf6m 6sviinyi term6k gy6rt6sa

mrishov6 nem sorolt egy6b speci6lis gdp gy6rt6sa

mezogazdas4gi, erd6szeti g9p gyinlflsa
motorkerdkp6r gyiirt6sa
motor, turbina gy6rtrisa (kivdve: l6gi, kdzritij6rmri-motor)
munkaruhazat gyriLrt6sa

mrianyag csomagol6eszkdz gy|rtisa
mrianyag-, gumifeldolgoz6 gdp gyitrt sa

mriszaki kenimia gyii.rt6sa

mtiszaki textil6ru gydrt6sa

nem h6aart6si htit6, l6g6llaporszab 6lyoz6 gy6rt6sa

nem sz6tt textilia ds term6k gy6rtrisa (kiv6ve: rvhiaal)
nem villamos h6aartrisi kdsziil6k gy6rt6sa

nyomdai tev6kenys6g al6gazatb a lattozo tev6kenys6gek

papiripari g6p gy6rt6sa
parkettagy6rtAs
, *ta, ora", trlrolds ftiv6ve mezogazdasiryi term6nyek, mezo gazdasigi vegyi termdkek,

mtitr6gya, nitrogdnvegyiilet raktaro z{sa, 16r ol6sa)

sz6loptikai k6bel gyrirtrisa

68.
69.
70.
71.
7)
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.

90



91. szrirazfttldi szrfllit6st kieg6szit6 szolg6ltatasok kdziil a parkol6, parkol6hely, garrizs

iizemeltetdse, kiv6ve a ktiztt ke zellje Altal iizemeltetett, kdzrit tertilet6n vagy a k6ait teriilet6n

kivtili kdzteriileten l6tesitett, illet6leg kijeldlt vrirakoz6hely

92. szerszitmgylrtis
93. sz6nyeggyrirt6s
94. t6rol6 faterm6k gy{rtAsa
95. textil-, ruhrizati, b6ripari g6p gyirtfsa
96. textilsz6lakfoniisa
97. textilszdvds
98. tiizrill6 term6k gy6rtasa

99. villamos motor, aramfejleszt6 gy rtisa
1 00. villamos vil6git6 eszkdz gyittthsa

101. nemkdzmtivel itsszegyiijtdtthAztartiisi szennyvizszrlllitrisa
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Budapest F6vdros XVI. keriileti
Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
.....12020, (,...........) tinkormdnyzati

rendelete
a keriileti 6pit6si szabilyzatrdl szil6

2112018. (VII. 6.) tinkormdnyzati rendelet
m6dositdsd16l

5. Fekv6 telek: a kciztertilethez a hosszabbik
oldal6val csatlakoz6 - nem sarkon
elhelyezked6 - 6pit6si telek.

(3) Kdzmiip6tl6kdnt a zirt tarol6 medence

csak akkor alkalmazialo, ha a telek 6lland6

megkdzelithet6s6g6re a megfeiei6

legal6bb 12,0 m sz6les 6s legalibb
pormentesitett - kdzhitlizati ritkapcsolat

biztositott.

bb) ^z 6piilet - telekhatdrtril m6rt
10,0 m6teren beliili - oldalkert ir6ny6ba es6

homlokza

Budapest F6viros XVI. Keriileti
Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek

2112018. (VII. 6.) iinkorm6nyzati
rendelete

a keriileti 6pit6si szabdlyzatr6l
(a tovibbiakban: R.)

I. FEJEZET
Arrar-ANos EL6iRAsoK

2. 6RTELMEZ1 RENDELKEZES EK

2. $ E rendelet alkalmazds6ban:

5. Fekv6 telek: a

hosszabbik oldal6val
telek.

kdzt eriiletekhez a

csatlakoz6 6pit6si

I 4. SZENNYVi ZELY EZETE]S

1s.$

(3) Kdzmrip6tl6kent a ziLrt tiirol6 medence

csak akkor alkalmazhat6, ha a telek 6lland6

megk6zelithet6s6g6re a megfelel6
paramdterfl 6s kidpitetts6gri - kdzhill6zati
ftkapcsolat biztositott.

16. ENERGIAELLATAS,
TECHNOLOGIAI LETESITMENYEK

17.$

(5) Technol6giai l6tesitm6nYek,
energiatermel6 berendezdsek kdztil

b) leveg6 h6szivattyri nem helyezhet6 el

ba) az oldalkertben,

bb) az 6piilet oldalkert irinyAba n6zb

homlokzatan,

L, gz. m;f)DkJ-e+

IV. FEJEZET
KOZMIIVESITES, ELEKTRONIKUS

HiRK6ZLES
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(1) Ujonnan kialakitrisra keriil6 magrinrit
sz6less6gi mdrete nem lehet kisebb
12,0 m6tern6l.

(1) Az egyes telkek 6s 6pitm6nyek
rendeltet6sszeni haszniiat{hoz a telken
legalibb a vonatkoz6 jogszabrllyok szerint
meghatrirozott sziimri g6pjrirm,fi
elhelyezdsdt kell biaositani, amennyiben az
tivezetre vonatkoz6 el6iris mrisk6ppen
nem rendelkezik

(2) Az 6pit6si telken - gazdasigi 6s

ktilcinleges teriiletek kivdteldvel - legieljebb
dsszesen brutt6 50 ^' alaptertiletii
mell6k6piilet, illetve mell6k6pitm6ny
helyezhet6 el. Amennyiben a mell6k6piilet
m6rete el6ri az 6pit6si enged6lyktiteles
m6retet, az csak az 6pit6si teleknek az

6pit6si hely teriilet6n beltil helyezhet6 el.

V. FEJEZET
KOZLEKEDES ES PARKoLAS

18.$

(l) Ujonnan kialakitasra keriil5 magrinrit
sz6less6gi m6rete nem lehet kisebb 10,5 m-
n6l.

1 8. PARKOLAS, LESZALLOHELYEK

(1) Az egyes telkek 6s dpitm6nyek
rendeltet6sszeni hasznilatiltoz a telken a

vonatkoz6 jogszab6lyok szerint
meghatrlrozott szdmri szem6lygdpkocsi
elhelyez6s6t kell biaositani.

VI. FEJEZET

23. MELLEKEPurprsr eS sCvpS
MELLEKEPITMENYEK ELHELYEZESE

2s.$

(2) Az 
'pitdsi 

telkeken - gazdasdgi 6s

kiildnleges tertiletek kiv6tel6vel - legfeljebb
dsszesen brutt6 50,0 m2 alapteriiletii
mell6kdpiilet, illetve mell6kdpitm6ny
helyezhet6 el.

17. ALTALANoS EL6iRASOK

le.$
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VII. FEJEZET
RESZLETES Ovezert sl6iRAsor,
seEpirEsRE szANt renulrrer

36. Kisviirosias, O-M6ty6sftild,
lak6 6pit6si ov ezet (Lk-2 IXY ll OM)

40.$

(5) Az Lk-2I)WVOM dpitdsi <ivezet 6pit6si
telkein
a) 600 m2 teleklertiletig egy 6nrill6
rendeltet6si egys6g,
b) 600 m2 telektertilet felett ket 6n6ll6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

(7) Az Lk-}IYVVOM 6pitdsi 6vezet 6pitdsi
telkein beltili 6pitett kerit6s nem l6tesithet6.

(8) Az Lk-2/)(VVOM 6pit6si 6vezet telkein
szint felett legfeljebb hdrom szint epithet6.

43. KERTVAROSIAS, INTENZIV
BEEPiTESU LAKOTERULET (Lke-
lDwD ALTALANOS EL6IRASAI

47. $

(6) Kertviirosias, intenziv be6pit6sri

lak6tertilet 6pit6si dvezeteiben
kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s,

V,tzfullag lak6 rendeltet6s megl6te vagy

egyidejii l6tesit6se esetdn alakithat6 ki,
amennyiben az ovezetre vonatkoz6 eloires

m6sk6nt nem rendelkezik.

(5') Az Lk-2IXVI/OM dpitdsi dvezet 6pit6si
telkein legfeljebb ery iindll6 rendeltetdsi
erys69 helyezhetd el.

(7) A Lk-2lXyVOM 6pit6si dvezet dpitdsi
telkein az tinrill6 hasznflatri telekr6szeket
elv6laszt6 kerit6s nem dpithet6.

(8) Az Lk-2/XVVOM dpitdsi dvezet 6pit6si
telkein terepszint felett legfeljebb hfuom
hasznilati szint 6pithet6.

(ll) Az Lk-2DWUOM 6pit6si iivezet
6pit6si tetkein a rendeltet6si erys6ghez k6t
szem6lyg6pkocsi 6pit6si telken beliili
elhelyez6s6t kell biztositani' amelyb6l [j
6piilet 6pit6se eset6n egy g6pkocsi r6sz6re

a f6rendeltet6sii 6piiletben kell g6pkocsi
tdro15t kialakitani.

Hatrilydt veszti a Rendelet 47. S (6)

bekezd6se.
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(11) Kertvrlrosias, intenziv bedpitdsri
lak6tertilet 6pit6si civezeteinek 6pit6si telkein
egy 6piilet fiildszinti brutt6 alapteriilete a

300 m2-t nem haladhatja meg, amennyiben
az iyezeloe vonatkoz6 el6iriis mSskdnt nem
rendelkezik.

c) nem helyezhet6 el 0nr{ll6 6pitm6nyk6nt
f6rendeltet6sff 6piilet 6s az el6kert ktiztitti
teriileten.

(3) Az Lke-1,D(VI/SZ1 dpitdsi dvezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolgdltat6 rendeltet6s

csak akkor helyezhetd el, ha az 6pit6si
telek ktizriti ktizleked6si teriilettel KOu-
IXVI, KOu-2/XVI, KOu-3D(YI, KOu-
4DilI ktittittprilyds kiizlekeddsi teriilettel
KOk/XU vagy olyan egydb kiizteriilettel
hatdros, amelyen ktiziiss6gi ktizleked6si
eszktiz ktizlekedik, vagy ezekt6l csupdn
szervizrit vilasztja el.

(1 1) Kerfviirosias, intenziv be6pitdsri
lak6teriilet 6pit6si dvezeteinek 6pit6si
telkein egy dpiilet brun6 alapteriilete a 300
m'-t nem haladhatja meg, amennyiben az
lvezetre vonatkoz6 el6ir6s m6skdnt nem
rendelkezik.

(14) Kertv6rosias, intenziv bedpftdsii
lak6teriilet 6pit6si dvezeteiben a
mell6k6ptilet
a) 6ptiletmagass6ga nem lehet nagyobb,
mint a f66piilet 6piiletmagass6ga, de
legfeljebb
4,0 m,
b) gerincmagass6ga legfeljebb 6,0 m lehet.

44. Kertvarosias lak6tertilet, nagytelkes,
interziv, szabadon6ll6 be6pitdsii
6pit6si dvezet (Lke-lDfVI/SZ1 )

48. $

(3) Az Lke-ID(VVSZI 6pit6si dvezet dpitdsi
telkein kereskedelemi, szolg6ltat6
rendeltet6s elhelyezdse eset6n
a)a 47. $ (6) bekezddsben foglalt lak6
rendeltet6s megl6tdnek vagy egyidejti
l6tesit6s6nek kdtelezefis6g6t, tovdbbd
b) az alapteriileti m6retre vonatkoz6, jelen
szakasz (2) bekezddsben foglalt el6ir6st
nem kell figyelembe venni, amennyiben a

telek kdzirti kdzlekeddsi tertilettel
(6u-1,D{VI, Kdu-2,D(VI, KOu-3,D(VI,
Kou-4,DNI), a kdtdfipelyAs kdzleked6si
teriilettel (KOkDWD, vagy olyan egy6b

kdztertilettel hataros, melyen kdzdss6gi
kdzleked6si eszkiiz kdzlekedik, vagy ezekt6l
csupiin szervizrit v6lasztja el.

(4) Az Lke-1D(VVSZI dpitdsi dvezet 6pit6si
telkein
a) 600 m2 telekteriiletig egy 6n6ll6
rendeltet6si egysdg,
b) 600 m2 telekteriilet felett kdt 6n6ll6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

(4) Az Lke-l,XVVSZl 6pitdsi dvezet 6pit6si

telkein legfeljebb egy tinrill6 rendeltet6si
erys69 helyezhet6 el.
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(8) Az Lke.lDtWSZl 6pit6si tivezetben
l6vd lakrishoz az 6pit6si telken k6t
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell
biztositani, Uj OpitOs eset6n a 800 m2-n6l
nagyobb 6pit6si telken ery
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t 

^f66piiletben kell biztositani.

(2) Az Lke-llYYUSZ2 6pit6si rivezet
6pit6si telkein tinilld kereskedelmi,
szolgriltat6 rendeltet6s nem helyezhet6 el.

(3) Az Lke-lIXVI|SZZ |pit€si dvezet dpitdsi
telkein egy iin{ll6 rendeltetdsi egys6g
helyezhet6 el.

(6) Az Lke-1/r(VUSZ2 6pit6si iivezetben
l6v6 lakdshoz az 6pit6si telken k6t
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell
biztositani. fil apites eset6n 800 m2-n6l
naryobb 6pit6si telken ery
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t a

f66piiletben kell biztositani.

(2) AzLke-llXYI/SZ3 6pit6si dvezet 6pit6si
telkein legfeljebb egy tinrill6 rendeltet6si
egys69 helyezhet6 el.

(4) AzLke-llXYUSZ3 €pitdsi 6vezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolgiiltat6 rendeltet6s

csak akkor he ezhet6 haa,z6 it6si

45. Kertviirosias lak6teriilet, nagytelkes,
kdz€pintenziv, szabadondll6 be6pit6sii

6pit6si dvezet (Lke-t NV ll SZ2)

4e. $

(2) AzLk:-I/XYUSZ2 6pit6si dvezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolgiiltat6 rendeltet6s
6n6ll6 6piiletben nem l6tesithet6.

(3) Az Lke-1,D{VUSZ2 flpitdsi 6vezet 6pit6si
telkein
a) 600 rn' t"l"k1".til"tig egy 6n6ll6
rendeltet6si egysdg,
b) 600 m2 telektertilet felett k6t 6nrill6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

46. Kertvilro sias lak6tertilet, kdzepes

telekmdretii, szabadon6ll6 be6pit6sri 6pit6si
dvezet (Lke-lD(VVS23)

s0. s

(2) AzLke-I/XYUSZ3 6pit6si 6vezet 6pit6si
telkein
a) 600 m2 telekteriiletig egy 6n6ll6
rendeltet6si egys6g,
b) 600 m2 telekteriilet felett k6t dnell6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

(4) Az Lke-1D(VVSZ3 6pit6si 6vezet 6pit6si
telkein kereskedelemi, szolg6ltat6
rendeltet6s elhel ez6se eset6n
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eszktiz kiizleked va

telek ktizleked6si teriilettel ID(VI,
KOu-2D(VI, KOu-3/XYI, Kdu-4D(YI
ktitiittpr yris ktizleked6si teriilettel
KOkD(!T vary olyan ery6b ktizteriilettel
hatiros, amelyen ktiztiss6gi kiizleked6si
eszktiz ktizlekedik, vary ezekt6l csupdn
szervizrflt vdlasztja el.

(7) Az Lke-1D(VI/SZB 6pit6si tivezetben
lev6 lakrishoz az 6pit6si telken k6t
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell
biztosftani, amelybdl tij 6pit6s eset6n a
800 m2-n6l nagrobb 6pit6si telken egr
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t a

f66piiletben kell biztositani.

(2) A Lke-i/)WUSZ4 €pitdsi 6vezet 6pit6si

telkein legfeljebb egy tinill6 rendeltet6si
erys69 helyezhet6 el.

(3) Az Lke-1/XVL/SZ4 ipit€si dvezet 6pit6si

telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s

az ahhoz kapcsol6d6 dsszes helyis6get

figyelembe v6ve, legfeljebb 100 m' nett6

alaptertileten hely ezhetl el.

(4) Az Lke-1/XVI/SZ4 lpit€si 6vezet 6pit6si

telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s

csak akkor helyezhetd el, ha az 6pit6si
telek ktizleked6ii teriilettel Kdu-lD(VI,
KOu-2D(VI, KOu-3D(VI, Kdu-4XVI
ktittittpilyis ktizleked6si teriilettel
KOk/XvI vagr olyan egy6b ktizteriilettel
hatfros, amelyen kiiziiss6gi kiizleked6si

ezekt6l csu an

a)a 47. $ (6) bekezd6sben foglalt lak6
rendeltet6s megl6t6nek vagy egyidejri
l6tesit6s6nek k<jtelezetts6gdt, tovribb6
b) az alaptertileti mdretre vonatkoz6, jelen

szakasz (3) bekezddsben foglalt el6ir6st
nem kell figyelembe venni, amennyiben a

telek kdzriti k6zleked6si tertilettel
(KOu-l/)WI, KOu-2,XVI, KOu-3,D(VI,
Kou-4,XVD, a kdtdttpflyAs kdzleked6si
tertilettel 6OkiXVI), vagy olyan egy6b
kdztertilettel hatiiros, melyen ktiz6ss6gi
k6zleked6si eszkdz kdzlekedik, vagy ezekt6l
csupiin szervizrit villasztja el.

47. Kertvaro si as lak6teriilet, kistelkes,
szabadontil 16 be6pit6sii 6pit6si dvezet

(Lke-1D{VVSZ4)

sl.$

(2) AzLke-llYVUSZ4 fpit{si dvezet 6pit6si

telkein
a) 600 m2 telekleriiletig egy 6nrill6
rendeltet6si egys6g,
b) 600 m2 telekteriilet felett k6t 6n6ll6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

(3) Az Lke-1,DWVSZ4 fpit€si dvezet 6pit6si

telkein kereskedelmi, szolg6ltat6

rendeltet6s, az althoz kapcsol6d6 dsszes

helyis6get figyelembe v6ve legfeljebb 150

m2 nett6 alapteriileten helyezhet6 el.

(4) AzI*e-llXYl/SZ4 €pit6,si dvezet 6pit6si

telkein kereskedelemi, szolg6ltat6

rendeltet6s elhelyez6se eset6n

a)a 47. $ (6) bekezd6sben foglalt lak6

rendeltet6s megl6tdnek vagy egyidejti
l6tesit6s6nek kdtelezetts6g6t, tov6bb6
b) az alapteriileti mdretre vonatkoz6, jelen

szakasz (3) bekezddsben foglalt el6ir6st

nem kell fi lembe venni ben a
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telek kdzuti kdzleked6si teriilettel
(KOu-lD{Vl, KOu-2D(VI, Kdu-3D(Vl.
KOu-4/)Wf,.. a kdtdttprilyris k6zleked6si
tertilettel (KOkDWD, vagy olyan egydb
kdzter[lettel haliiros, melyen k6zdss6gi
k<izleked6si eszk6z kdzlekedik, vagy ezekt6l
csupiin szewizrit viilasztja el.

48. Kertvrlrosias lak6tertilet, apr6telkes,
szabadondll6 bedpit6sii dpit6si dvezet

(Lke-1/XVVSZ5)

(2) AzLke-l/){trVSZ5 6pit6si dvezet dpit6si
telkein 6nrill6 6ptiletben kereskedelmi,
szolgriltat6 rendeltet6s nem ldtesithet6.

(3) Az Lke-1D{VVSZ5 6pit6si dvezet 6pit6si
telkein
a) 600 m2 telekteriiletig egy dn6ll6
rendeltet6si egys6g,
b) 600 m2 telekteriilet felett k6t 6nrill6
rendeltetdsi egys6g
helyezhet6 el.

(4) Az Lke-llXVVSZ5 6pit6si 6vezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolg6ltat6
rendeltet6s, az ahhoz kapcsol6d6 dsszes

helyisdget figyelembe vdve
a) 600 m2 telekteriiletig legfeljebb
5b m2 neu6 szintteriileten,
b) 600^ m2 telekteriiletig legleljebb
100 m' nett6 szintteriileten
helyezhet6 el.

(5) Az Lke-l,D(VVSZ5 6pitdsi 6vezet 6pit6si

telkein kereskedelemi, szolg6ltat6

rendeltet6s elhelyez6se eset6n

a)a 47. $ (6) bekezd6sben foglalt lak6

rendeltet6s megl6t6nek vagy egyidejti
l6tesit6sdnek kdtelezetts6g6t, tovrlbb6
b) az alapteriileti m6retre vonatkoz6, elen

szerv lztrt v flasztia el.
(6) Az Lke-ll)(YllSZA 6pit6si iivezet
6pit6si telkein m6sodik vagy tovribbi
tinr{ll6 6piiletben kereskedelmi-szolgdltat6
rendeltet6s nem helyezhet6 el.

(7) Az Lke-llXVUSZ4 6pit6si tivezetben
l6v6 lakishoz az 6pit6si telken k6t
szen6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell
biztositani, amelyb6l tij 6pit6s eset6n a
800 m2-n6l nagyobb 6pit6si telken ery
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t 

^fd6piiletben kell biztositani.

(2) AzLke-lXYUSZ5 6pit6si dvezet 6pitdsi
telkein, a lak66piileten kiviili 6n6ll6
dptiletben kereskedelmi, szolgdltat6
tev6kenys6g nem l6tesithet6.

(4) Az Lke-1,0(VVSZ5 6pit6si dvezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltetds,

az ahhoz kapcsol6d6 dsszes -helyis6get
figyelembe vdve 100 m2 nett6
szintteriileten helyezhet6 eI.

(5) Az Lke-1D(VI/SZ5 dpitdsi dvezet dpit6si

telkein kereskedelmi, szolgiiltat6 rendeltetds

csak akkor helyezhet6 el, ha az 6pit6si
telek ktizleked6ii tertilettel KOu-1D(VI,
KOu-2/XVI, KOu-3/XVt, KOu-'I/XVI
ktitiittpf lyds kiizleked6si teriilettel
KOk/xvI va ol an b kiizteriilettel

52. $

(3) Az Lke-I,rXVVSZ5 6pitdsi svezet 6pit6si
telkein legfeljebb egy tin6ll6 rendeltet6si
egys6g helyezhet6 el.
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(S) A (7) bekezd6sben foglaltak
alkalmaz{sa eset6n a (3) bekezd6sben
foglaltak szerinti egy iinrill6 rendeltet6si
egys6g l<tzirfilag lak{s funkci6k6nt
l6tesithet6.

(9) az Lke-1D(WSZ5 6pit6si iivezetben
l6v6 6pit6si telkeken l6v6 laklshoz az

6pit6si telken k6t szem6lyg6pkocsi
elhelvez6s6t kell biztositani, amelyb6l rij
6pit6s eset6n a 800 m2-n6l nagyobb 6pit6si

telken eS/ szen6lyg6pkocsi elhelyez6s6t a

f66piiletben kell biztositani.

szakasz (4) bekezddsben foglalt el6irAst
nem kell figyelembe venni, amennyiben a

telek kdzuti k6zleked6si teriilettel
(KOu-1,IXVI, KOu-2,XVI, KOu-3,D(VI,
KOu-4,t)rVI), a kdtottpalyes kdzleked6si
teriilettel Kok/XVD, vagy olyan egy6b

kdztertilettel hataros, melyen kdzdssdgi
kdzleked6si eszkdz kdzlekedik, vagy ezekt6l
csuprin szervizrit vilasztja el.

50. Kerwrirosias lak6teriilet, [j csalddi h6zas

6pit6si dvezet
(Lke-tlYVVSZT)

s4.$

51 . Kertvarosias lak6tertilet, kistelkes,

oldalhataros be6pit6sri dpitdsi dvezet
(Lke-1D{VVo1)

(7) AzLke-L/XYVSZS 6pit6si ivezet 12,0

m teleksz6lessdget el nem 616 6pit6si telkein
az 6piilet elhelyezdse tdrtdnhet oldalhatiiron
rill6 vagy ikes m6don. Ebben az esetben

a) az Lke-l/XYIlOl 6pitdsi Svezetre

vonatkoz6 el6ir6sokat,
b) az oldalhatriros 6s ikres dptilet

elhelyez6sre vonatkoz6
el6irrisokat kell fi gyelembe venni.

ss. $

(2) AzLke-llYYI/Ol 6pit6si dvezet 6pit6si

telkein
a) 600 m2 telekteriiletig egy 6n6ll6

hat6ros, amelyen kiiztiss6gi ktizleked6si
eszkiiz ktizlekedik, vagy ezekt6l csupdn
szerviztt vilasztja el.

(4) Az Lke-llXWSZT 6pit6si iivezet

6pit6si telkein a be6pitetts6g m6rt6k6t - a
telekm6rett6l fiiggetteniil - a 2. mell6klet
batirozza meg.

(2) AzLke-llXVVOl 6pitdsi svezet 6pitdsi

telkein legfeljebb egy 6nr[ll6 rendeltet6si

esys6q helvezhet6 el.



(4) AzLke-llXVVOl 6pit6si dvezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s
csak akkor helyezhet6 el, ha az 6pit6si
telek ktizleked6si teriilettel Kdu-l/XVI,
KOu-2/XVI, KOu-3/XVI, KOu-4/XVI
kiittittpdly6s k0zleked6si teriilettel
KOk/XVI vagy olyan egy6b kiizteriilettel
hatiros, amelyen ktiziiss6gi kiizleked6si
eszktiz kiizlekedik, vary ezekt6l csupin
szervizrit vr{lasztj a el.

(2) Az Lke-llXYUO2 6pit6si dvezet 6pitdsi
telkein legfeljebb egy tinill6 rendeltet6si
egys6g helyezhet6 el.

rendeltet6si egys69,
b) 600 m2 telektertilet felett k6t dn6ll6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

(4) AzLke-L/XVUO1 6pit6si dvezet 6pit6si
telkein kereskedelemi, szolgAltati
rendeltetds elhelyezdse eset6n

a) a 47. $ (6) bekezddsben foglalt lak6
rendeltetds megl6t6nek vagy egyidejri
ldtesit6s6nek kdtelezettsdg6t, tov6bb6
b) az alapteriileti mdretre vonatkoz6, jelen
szakasz (3) bekezddsben foglalt el6irrist
nem kell figyelembe venni, amennyiben a

telek krizriti k6zleked6si teriilettel
(KOu-1,D(VI, KOu-2DWI, KOu-3D(VI,
K0u-4/)W!, a kdtdttpaly6s krjzleked6si
tertilettel (KOk XVD, vagy olyan egy6b
kdzteriilettel hataros, melyen kdz6ss6gi
krizlekeddsi eszkdz k6zlekedik, vagy ezekl6l
csuprin szervizrit v6lasztja el.

52. Kerwrirosias lak6tertilet, kdzepes
telekmdretfi, oldalhatAros be6pit6sii 6pitdsi

6vezet
(Lke-l/)(VVO2)

56. $

(2) AzLke-llXYIlO2 5pitdst dvezet dpit6si
telkein
a) 600 -2 telektertiletig egy 6nrill6
rendeltetdsi egys6g,
b) 600 m2 telektertilet felett k6t 6nfl16
rendeltetdsi egys6g
helyezhet6 el.

9

(5) Az Lke-fD<VUOI 6pit6si tivezet 6pit6si
telkein a kereskedelmi 6s szolg6ltat6
rendeltet6s csak a f66piiletben helyezhet6
el.

(6) Az Lke-lDfWOl 6pitSsi iivezetben a
lakdshoz tL 6pit6si telken k6t
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell
biztositani, amelyb6l tij 6pit6s eset6n a
800-m2-n6l nagtobb 6pit6si tetken egr
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t a

f66piiletben kell biztositani.
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(3) Az Lke-1/XVUO2 6pit6si lvezet azot
6pit6si telkein kereskedelmi, szolgirltat6
rendeltetds, az althoz kapcsol6d6 dsszes
helyis6get figyelembe v6ve legfeljebb
100 m2 nett6 szintteriiLleten helvezhet6 el.

(4) Az Lke-1,4(VIlO2 fpitdsi <ivezet 6pitdsi
telkein kereskedelemi, szolgiltat6
rendeltet6s elhelyezdse eset6n

a)a 47. $ (6) bekezddsben foglalt lak6
rendeltetds megl6t6nek vagy egyidejri
l6tesit6s6nek kdtelezetts6g6t, tovribbri
b) az alapteriileti mdretre vonatkoz6, jelen
szakasz (3) bekezddsben foglalt el6irast
nem kell figyelembe venni, amennyiben a

telek kdzriti kcizlekeddsi teriilettel
(KOu-l,r)(VI, KOu-2/XVI, KOu-3/l(VI,
KOu-4lXV!, a kdtdttp6ly6s kdzleked6si
tertilettel (KOk/XVD, vagy olyan egy6b
kdzteriilettel hatiiros, melyen kdzdss6gi
kcizleked6si eszkdz kdzlekedik, vagy ezekt6l
csup6n szervizrit viiasztja el.

53. Kertviiro sias lak6teriilet, O-Cinkota,
hagyomdnyos 6pit6si dvezete

(Lke-1DrVVO3)

57. $

(2) AzLke-llXYI/O3 6pit6si dvezet 6pitdsi

telkein
a) 600 m2 telekteriiletig egy 6n6ll6
rendeltetdsi egys6g,
b) 600 m2 telektertilet felett kdt 6n6ll6
rendeltet6si egys6g
helyezhet6 el.

(3) Az Lke-1,D{VUO2 6pit6si tivezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltet6s
az ahhoz kapcsol6d6 dsszes helyis6get
figyelembe vdve, legfeljebb 50 m2 nett6
alapteriileten helyezhet6 el.

(4) AzLke-llYYUO2 6pit6si civezet 6pit6si
telkein kereskedelmi, szolg6ltat6 rendeltetds
csak akkor helyezhet6 el, ha az 6pit6si
telek kiizleked6si teriilettel KOu-1D(VI,
Kdu-2/XVI, KOu-3D(VI, Kdu-4D(VI
ktitiittpdlyds ktizleked6si teriilettel
KOkDffI vagy olyan egy6b ktizteriilettel
hat{ros, amelyen ktiziiss6gi kiizleked6si
eszktiz ktizlekedik, vary ezekt6l csuprin
szervizrit vdlasztja el.

(5) Az Lke-1XVI/O2 6pit6si iivezet 6pit6si
telkein a kereskedelmi, szolg{ltat6
rendeltet6s csak a fd6piiletben helyezhet6
el.
(6) Az Lke-1D<VI/O2 6pit6si tivezetben a

lakishoz az 6pit6si telken k6t
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell
biztositani, amelyb6l ij 6pit6s eset6n a
800 m2-n6l nagyobb 6pit6si telken egy

szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t a

f66piiletben kell biztositani.

(2) Az Lke-llXYVO3 6pit6si dvezet 6pit6si

telkein legfeljebb egy tinrill6 rendeltet6si
erys69 helyezhet6 el.

(9) Az Lke-1D{VUO3 6pit6si tivezet 6pit6si
telkein a lakishoz az 6pit6si telken k6t
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t kell

u it6s eset6n aam b6lbiztositani,
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56. Kertviirosias lak6teriilet, kialakult
tdbblak6sos, csoporthazas dpit6si dvezet

(Lke-1/XVVCSl)

(6) Az Lke-1D(VI/CSl dpitdsi dvezet 6pit6si
telkein a be6pitettsdg - telekm6rett6l
fiiggetleniil - a 2. mell6kletben szerepl6

triblriaatban me ghatlr ozott.

(5) Az Lke-1/XVVCS2 6pit6si dvezet 6pit6si

telkein a be6pitetts6g - telekm6rett6l
fiiggetlenlil - a 2. mell6kletben szerepl6

tdblazatban me ghatar ozolt.

59. Kertvrlrosias lak6teriilet, templom
6pit6si <ivezete (Lke- I/XVVT)

63. $

800 m2-n6l naryobb 6pit6si telken ery
szem6lyg6pkocsi elhelyez6s6t
f66piiletben kell biztositani.

56. Kertvdrosias lak6tertlet, kialakult
ttibblakisos 6pit6si tivezet

(Lke-lD{vIiCSl)

a

57. Kertvf rosias lak6teriilet' rij
tiibblakrlsos 6pit6si tivezet

(Lke-l/XVUCS2)

(5) Az Lke-1DNUCS2 6pit6si tivezet

6pit6si telkein a be6pitetts6g m6rt6k6t - a
telekm6rettdl ftiggetleniil - a 2. mell6klet
hatirozza meg.

(2) AzLkI-L/XYVCS2 6pit6si civezet 6pit6si

telkein egy dpiilet fiildszinti brutt6

alapteriilete a 300 m'-t meghaladhada.

(3) Az Lke-1D{VI/T 6pit6si tivezet 6pit6si
telkein a be6pitetts6g m6rt6k6t - a

telekm6rett6l fiiggetleniil ' a 2. mell6klet
batirozza meg.

60.$

(3) A Lke-lDfVVCSl 6pit6si svezet 6pit6si
telkein egy 6piilet brutt6 alaptertilete a 300
m2t meghaladhatj a.

57. Kertvarosias lak6teriilet, lij ttibblakasos,
csoporthiizas 6pitdsi dvezet

(Lke-1D{VUCS2)

61.$

(2) AzLke-l[{VVCS2 6pit6si 6vezet 6pit6si

telkein egy dptilet brutt6 alapteriilete a
3 00 m2-t meghaladhatj a.

(3) A Lke-1,D<WCS1 dpitdsi dvezet dpitdsi
telkein egy 6piilet fiildszinti brutt6
alaptertilete a 300 m2-t meghaladhatja.

(6) Az Lke-1/XVI/CS1 6pit6si tivezet

6pit6si telkein a be6pitetts6g m6rt6k6t - a

telekm6rett6l fiiggetlentil - a 2. mell6klet

hatirozza meg,



12

VIII. FEJEZET
RESZLETES OvEZETI pI-oinAsor,

esspiresRE Npvt szANr TERULETEK

1 00. Ktizj6l6ti rendeltet6sri erd6teriilet,
term6szetkdzeli dvezet (Ek rXVV4)

104. $

(1) Ek/XVy4 dvezetben 6ptilet, terepszint
alatti 6pitm6ny nem helyezhet6 el.

(l) Ek/XVy4 6vezetben 6piilet, 6pitm6ny
(kiv6ve a telekhatiron elhelyezkedd
kerit6s) terepszint alatti 6pitmdny nem

helyezhet<i el.

A Rendelet l. mell6klet 3. tervlapja
hely6be jelen rendelet I' tervlapja l6p.
A Rendelet 1. mell6klet 15. tenlapja
hely6be jelen rendelet 2. tervlapja I6p'
A Rendelet 1. mell6klet 18. tervlapja
hely6be jelen rendelet 3. tewlapja l6p.

A Rendelet l. mell6klet 19. tervlapja
hely6be jelen rendelet 4' tervlapja l6p.

A Rendelet 6. mell6klete hely6be' jelen

rendelet l mell6klete l6P.

E rendelet 2020. janufr 1-6n l6p hatdlyba
6s rendelkez6seit a hatflyba l6p6st

ktivet6en indult iigYekben kell
alkalmazni. Folyamatban lev6 iigyekben'
amennyiben az 6Pittet6 szfmira
kedvez6bbek a jelen rendeletben foglalt
eldirdsok, azokat az eljdr6s sorin
alkalmazni kell.



a 2020. januir 20-in 14:04 6rakor a Budapest F6varos XVL kertileti Onkormiinyzat

Keriiletfejlesztdsi 6s Uzemeltetesi Bizottsiiga 1. sz. iilds6n kdsziilt jegyz6kdn1w6b6l.

NAPIR-END 2. A Keriileti Epitdsi Szab6lyzatr6l szbl6 2ll20l8' (VII' 6') 6k'
rendeletm6dositasiinak megfontol6sa a v{lloz6 tarsadalmi

k<irtilm€nYekre tekintettel

EUstLi;Szatmdry Ldszlti' a KFUB elndke

HATAROZAT:
3/2020 (r.20) KFUB

A kivonat hiteleiil:

KIVONAT

Hatirid6: 2020. j anttit 22.

Felel6s: Szatmary Laszl6 bizotts6gi elntik
(9 igen, 0 nem, 0 tart6zkodis)

Kmf.

BaranYai Zsolt
mriszaki iigyoszt itIY v ezeto

b sz, melAAcL

Szatmdry Ltisz i sk.

elndk

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-

testtilitdnek Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizotts6ga timogatja a

Kertileti Epitesi Szabelyzatr6l sz6l6 2112018. ryn. 6') cik rendelet

m6dositris6t, a kdvetkez6 elvi feltdtelek drv6nyesit6s6re.

Az Lk-2 tertl,letfelhaszn6lasi m6dt lak6tertlet azLk-2fXVI/OM
6vezet6ben 6s az Lke- 1 teriiletfelhasm6kisi m6dri lak6teriilet -
tribblak6sos, csoporth6zas 6pit6si Svezetet kiv6ve (Lke-1lXYl/526,
Lke-1/YYUSZT,Lke-1/XVVCS1-CS2) - egv 6pit6si telk6n egy lak6s

(szolg6ltat6s) helyezhet6 el, 6s az 6pit6si telken beliil kdt

izemElyg6pko"si parkol6sdt kell biaositani. Az Lke-l lak6tertilet

6pit6si t;kdn a 800 m,.t meghalad6 dpit6si telken rij dprilet 6pit6se

eiet6n legaldbb egy g6pkocsi elhelyez6sdt a f6funkci6jri dptiletben kell
biaositani. A haszndlatbav6teli vagy az 6pit6s tudomisul vdteldnek

felt6tele a telek m6ret6nek megfelel6 faiiltet6s megldte'

Budapest, 2020. jan'adr 21.

Antal6c4t Csaba sk.

jegyz6kdnyv hitelesit6



4f rc31f2ctc h sz md)ilJr;i

Kivonat a Ktirnyezet - 6s Klimav6delmi Bizottsig
2020. januir 20-i iil6s6n k6sziilt jegyz6ktinlw6b6l

2020 FtB[ 0 0

Hatirozat
3/2020. (r.20.) KKVB

.tl/,339-:tJ uc
:: ._ I*0i.0{- -,*,,.

.. ___ i.+r,v*!rar<>,

Budapest F6vriros XVI. kerileti Onkormrlnyzat K6pviseki-testiilet6nek Kdrnyezet- 6s
Klimav6delmi Bizotts6ga javasolja a K6pvisel<i-testiiletnek az alAbbi hatdrozati javaslat
elfogaddsiit:

Hardrid6:
Felel6s:
Szavazds:

2020. janudr 22.

Mizsei Ldszli elndk
9 igen, 0 nem

A kivonat hitel6iil
J{rmay Katalin

Irodavezet6Budapest, 2020. lamhr 20.

3. NAPIREND

A kcriileti Epit6si Sza bily zztr6l sz6l6 21t2018. (VIl.6.) tik. rendelet m6dositisinak
megfonto16sa a viltozf tf rsadalmi ktiriilm6nyekre-tekintettel,.
El1telesztS: Kovlrcs Pdter polgdrmester . i'. r .r..r r, . r r

l
,

Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviseki-testiilet6nek Kdmyezer 6s

Klimavddelmi Bizotts6ga tamogatja a Keriileti Epit6si Szabilyzatr6l sz6l6 2112018. (VII. 6.)
dk. rendelet m6dosit6s6t, a krivetkez6 elvi felt6telek 6rv6nyesit6s6re. Az LK-2 teriilet
felhaszniiliisi m6dri lak6terulet az Lk-2lXYllOM dvezetdben 6s az Lke-1 felhaszn6kisi m6du
lak6tertilet - trtbblak6sos, csoporthiizas 6pit6si <ivezetet kivdve (Lke-1,XVI/S26, Lke-
llXVIISZI, Lke-I,XVVCSl-CS2) - egy 6pit6si telkdn egy lak6s (szolgeltates) helyezhet6 el,
6s az 6pit6si telken beltil k6t szem6lygepkocsi parkol6s6t kell biztositani. Az Lke-1 lak6teri.ilet
6pitdsi telk6n a 800m2+ meghalad6 6pit6si telken tj 6piilet 6pit6se eset6n legal6bb egy
gdpkocsi lehelyez6s6t a f6funkci6jri 6ptiletben kell biaositani. A haszndlatbav6teli vagy 6pit6s
tudom6sul vdteldnek felt6tele a telek m6ret6nek megfelelS laiiltet6s megl6te.
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Allamisazga t6si Szervek:

Budapest F6viros Kormrinyhivatala Kormdnymegbizotti Kabinet Allami F66pit6sz

- Altalanos ti1lkoztatist ad, az eljar6s minden tov6bbi szakaszriban 4@!-!iv:!4!.

Budapest F6vdros Korminyhivatala Ftildhivatali F6oszt6ly (2020.0f 30.)

- Altalanos taj6kozat6st ad, az eliirtts tov6bbi szakasz6ban @yiiry!.

Budapest F6viros Kormr{nyhivatala F tildhivatali F6oszt6ly (2020.02.27.)

- A 2020.01.30-i keltezdsri level6re visszahivatkozik, ds tov6bbi trijdkoztatrist ad

Budapest F6vr[ros Kormdnyhivatala III. Keriileti Hivatala Ktizleked6s Feliigyeleti

F6oszt:ily
- eltalanos t6j6koztat6st ad, kizfu'lag a papir alapon beadott dokumentuml6l tud

nyilatkozni, az eljar6s tov6bbi szakaszdban 4!g4l![v;!ry4!'

Budapest Fdvdros Kormdnyhivatala Ktizleked6si F6osztily Utiigyi Osztily

- 
- 

Altalrinos t6j6kozia+,Ast ad, felhivja a figyelmet az OTEK 33. $ (l) bekezd6s6re, az

eljarris tov6bbi szakasz6ban nem kivin r6szt venni'

Budapest F6v6ros Kormdnyhivatala N6peg6szs6giigyi F6osztrily N6peg6szs6giigyi

Oszt6ly 1,

- Gy6gyt6nyez6 6rintetts6g nem 6ll fenn, az eljitAs tovdbbi szakaszAban Eg4[.![yittr
venni.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6s6g

- A m6dositas taj- 6s tirm6szew6delmi szempontb6l jelent6s tertileteket nem 6rint, az

eljar6s tov6bbi szakaszrlban 4rn ![y{q1@!g!.

F6vrirosi Kataszt16fav6delmi Igazgat6s6g

- Altalanos t6j6koztatdst ad, az eljiris tovdbbi szakasz6ban @!-@-].9M!'

Honv6delmi Miniszt6rium Allami L6giigyi F6osztrily, mint katonai l6giigyi hat6st{g

- Aeazati elvar6st nem fogalmaz meg, az elj6r6s tov6bbi szakasz6ban g-L!yi[d4
venni.

Honv6delmi Miniszt6rium Hat6sigi F6osztily

- 102323 hrsz. 6s a l03772l6ksz.-i tertiletek K-Hon jel616s6t k6ri, az eljar6s tov6bbi

szakasz6ban r6szt kivin nl.

Innov6ci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium L6ginavig6ci6s 6s Repiil6t6ri Hat6sdgi

F6osztflv- 
- A KESZ m6dosiui sii.nz hozzijitntl, az eljirds tov6bbi szakaszeban l!g!q, kE4!-E64

venni.

Ktiz6p-Duna-Vtil gyi Vizii gyi lgazgat6 sitg

-' Attuunor tij euonat*t ad, az eljar6s tov6bbi szakasz6ban g!g!-![g!ry4j'



Magyar Ktizrit Nonprolit Zrt. Pest Megyei lgazgttfisitg
I e fpSZ m6dositiisa ellen kifog6st nem emel, az eljfuris tov6bbi szakasz6ban gEgl

Nemzeti M6dia- 6s Hirktizl6si Hat6s{g

- A KESZ m6dositils hirkdzl6si 6rdeket nem 6rint, az eljar6s tov6bbi szakasz6ban 4q
kivin r6szt venni.

Nemzeti N6peg6szs6giigyi Kiizpont
- az aileJfoglalist 6ttette a Budapest F6v6ros Kormilnyhivatal rdsz6re'

Orszdsos Atomenergia Hivatal

- "Altakinos 
ta.l6koaatrist ad, az eljar6s tovribbi szakasz6ban g!g!-fiy!ry4i'

Pest Megyei Korminyhivatal Binyafeliigyeleti F6osztdly

- , m6dosit6s a Brinyafeltigyilet hatrisktir6t nem 6rinti, az eljtris tov6bbi szakasz6ban

nem kivdn r6szt venni.

pest Megyei Kormrlnyhivatat trdi Jirrisi Hivatala Fiildmiivel6siigyi 6s

Erd6gazdilkoddsi F6oszt6lY

- Az erdo-, illetve erd'6nek ferntartott teriileteken a TSZT-ben rdgzitetteket a KESZ

m6dosit6snem6rinti,azeljarristov6bbiszakaszrlbanr6sztkivr{nvenni.

PestMegyeiKorminyhivatalKtirnyezetv6delmi,Term6szetv6delmi6sBinyafeliigyeleti
F6osztdly

- Kdmyezeti vizsglat k6szit6s6t nem tartja sziiks6gesnek, AZ elj6rds tovribbi

szakasz6ban kiv6n vennr,

kivdn vennl.

Szomsz6d keriiletek 6s teleptil6sek:

XVI. Keriileti Rend6rkapitrinys69-- I - 
gro"uetelt nem teiz, az- eljinas tov6bbi szakasz6ban nem kivdn r6szt venni'

Budapest F6vdros X. Keriilet K6binyai 6nkorminyzat Polgdrmestere
- -f 

iesevo*tdst ad sajrit dpit6si szab6lyzatair6l, 6s az eljitrls tov6bbi szakaszaban 49p4!

kivin venni'

Budapest Fdviros XIV. Kertlet Zugl6 Polgrirmestere-- _' iaj,euooarest ad saj6t 6pit6si szab6lyzatar6l, 6s az eljfrhs toviibbi szakasz6ban 4!g!
kivrin venni'

Budapest F6vdros XV, Keriileti Polgirmesteri Ilivatal F66pit6sze

_ A m6dosit6s c6ljait trimogatji 6szrev6telt nem tesz, az eljirits tov6bbi szakasz6ban

r6szt kivdn venni.

Budapest F6vdros XVII. Kertlet R6kosmente dnkorminyzata

- Az eljar6s toviibbi szakasz6ban nem kivrin r6szt venni'

2
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Budapest f,'6viros F6polgirmestere
- T6j6koztat6st ad aISZT-rOl 6s az FRSZ-r61, a m6dosit6s c6ljait tamogatja, az elj1rts

tovribbi szakasz6ban r6szt kivrin vgnni.

Csiimtir Nagyktizs6g Po196rmestere

- fajdfoaat6siaa salat telepiil6srendezesi terveir6l, 6s az eljrir6s tov6bbi szakaszaban

r6szt kivin venni'

Kistarcsa Vdros dnkorminyzat Polgirmestere

- Eszrev6telt nem tesz, az eljrir6s tov6bbi szakasz6ban ry4![y{4!94!gnni'

leti
hattu ozat 3 I 2020. (1.20.)

- KKB hatrirozat 312020.(1.20.)
- Vagyonhasznositrisi Iroda

6s Iro

Lakoss6g:
- Lakoss6gi F6rum 2020.02.10.
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soos Es rRnsa
vrciotxrzrr.o (s szotcAlrlro xrr
Szekl"e,v '163 B-oapesl Kovlrozsa - 5

levelc m 1631 BudaPest Pf 94

I elelan 403-4412

Fax.404-1374
Soos ArPad UgYvezet6

Telefon: +36 30 9318290

E-mail: arPad.soos@soos'hu

. Bank: 104 a2283-505267 65-74841004 | Ad oszam.. 1292691 8-2-42 . Fov.Ce birOs6 '1-09-7'10359 |0

A telep

Kdrjiik a tisztelt Polgtumester Urat 6s KdPviselotesttiletet, hogy az Ehmann-telep Gkszf 2/XVl/4 iivezetbe,

hanem Gksz- l/XVI/l vagY Gksz-1/XVI/2 ovezetbe sorolja be a tisztelt kdPvise 16 testiilet

Kov6cs P61er Ur
Budapest, XVl. keriilet Polg6rmestcre

T6rgy: Telepiildsfejleszt6si terv Cks7l2lxvl/4 terulet m6dosit6si kerelem'

Tisztelt Po196rmester flr!

Alulirotr, soos Arpad lmre, mint a so6s ds T6rsa vagyonkezelo Kft. ugyvezetoje, valamint a so6s ds Tiirsa zrt

,.rer;gurg^"j, u, 
"ldbbiakkat 

fordulok Onhoz'

Az Ehmann-telep - ahol a Soos es larsa Vagyonkezel6 Kft -nek tobb ingatlan is a tulajdon6ban 6ll' a Soos ds

T*saZrt. szdkhelye is in taliilhat6

tobb tulajdonoseval egyelettiink, mely alapj6n az al6bbi vdlemdnlt ds m6dositesi kdrelmet nyujtjuk be

Az Ehmann-telep, a volt szovjet laktanya terUlete szinte

..-f.i"ftl,rl a iLientegi 6vezeti besoroldsban irt 35oi'-o

i.e?ii.nt.gi elilras felel meg A telepen termelds nem

hozzdlanozo raktarozessal'

reliesen bedpitett, nehezen, vagy egydltaldn nem lehetne

s beeoltneroiegnel A telepre ink6bh a 50%-os

rJiti.sut t .r-.tk.delmi, szolgaltatdsi tevdkenyseg a

Megjegyezndm e kijrben. hogy a rijbbi Cksz l-2-i ij\ezeteket is dppen rirv rdszben lakossagi terillel hatdrolja'

rFMC. Uiszasz utca, tt u," 
"u 

r, tzc"nliii'p"*'"u verint egyirlial6n nL inaokolt u' hogy egyediil az

H;;;;i;;; ;;,olj6k a szigortbb bedpitensdsii 6vezetbe

Fent irtaL alap.jdn kerjiik a telepii lesfej lesadsi terv modosilasat akkint' hopv az Ehmann-telepet ne a

cksz 2,xvr/4 .vezetbe. hanem , ui.ui*"i:i';; crrrvt,xvrz on.rlibe sororia be a tiszlelr kdpviselo

.t*,l.tl
-,.

Ingatlan fejlesztes, b6rbeadas,

testiilet!

Budapest 20 19. mercius 22'

Tisztelettel: So6s ArP6d

Lrzemeltet6s
TelephelYek:

1163 Budapest Kovir6zsa utca 5'

1'163 Budapest Kovlrozsa utca 6'

2142 Nagytarcsa Naplas ut 4'

E-mail: info@hobagolY.hu
lnternet: www.hobagolY.hu
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ESzrev6telek osszefoqlal6sa:

Jegyz6kcinyv

1 sz.rrlb4C

lc,-I

K6szi.ilt:
2020. februAr 10-6n, h6tfon a XVl. kerUleti Onkorm6nyzat hivatalos helyisegeben 17:00
orakor kezdodo lakoss6gi f6rumon elhangzottakrol

Helvszin:
H6zassdgk6to terem, 1 163 Budapest, Havashalom utca 43.

Tirqv: Budapest XVl. keriilet, KerUleti Epit6si Szab6lyzalr6l sz6l6 2112018. (Vll 6.)

6nkorm6nyzati rendelet modosit6sa

Jelen vannak: a mell6kelt jelenleti iv szerint

A lakossiqi forumot vezeti: Toth Miklos fo6pitesz

A tii6koztat6 tisszefoq la l6sa:

-1 a/tC.-_41- ! . "

A foepitesz t6j6koztatta a megjelenteket a KerUleti Epitesi Szab6lyzatr6l szolo
21l2O1B (Vll 6.) onkormanyzati rendelet (tovdrbbiakban: KESZ) teljes kozigazgatasi
teruletre tervezett modositdsSrol, a rendez6s celj6rol, v5rhat6 hat6sair6l.
lsmertette tov6rbb6 az egyedet6si elj616s m6dj6t, Utemez6s6t.

A jellemz6en Lke-1 terU letfelhaszn6l6s 6vezeteiben .lavasolt egy epit6si telek - egy on6ll6

rend"ltetesi egys6g, lak5s eset6n, k6t gepkocsi elhelyez6ssel, 6s 800 m'feletti telek eset6n

egy gepkocsi foepuletben val6 elhelyez6s6vel a jelenlevok egy r6sz6ben t6mogat6st, m6s

reszeben - jellemzoen saj,rt, megl6vo ingatlanjuk beepitesere vonatkoz6an
ellenv6lem6ny kialakit6sdt eredm6nyezte (pl. N6tin-Csizmaz Viktoria, Duddrs Gy6rgyne,

6zene Nagy Agnes, B6sti Monika, Moldov6n Mdrria)

Fodor S6ndor (Magt6r utca) az egy 6pitesi telken elhelyezheto lak5ssz6m korl6toz6s mellett

a ko16bban egy ingatlan r6sz6t jelento, de kUlterUleti, ondrllo ingatlan beepithetos6get is

felvetette.
Az onkormdnyzati telkek eset6ben az epitheto lak6sok sz6m6t kedvezotlennek tartotta (a
kUlonb6zo 6pit6si 6vezetek saj6toss6gaira hivtuk fel figyelmet).

Mizsei L6szl6, OnkormAnyzati kepviselo a jelenleg hatdrlyos KESZ eloir{sok olyan ir6ny0

szigorit6s6t javasolta, hogy ket 6n5ll6 rendeltetesi egyseget nem a 600 m'-t, hanem csak a
B00 m2{ meghalado epitesi telken lehessen elhelyezni.

Dr. pacher Tibor a KESZ m6dosit6sban javasolt 800 m2-t meghal.ad6 6pitesi telkekre

vonatkoz6 szabdlyozds miatt javasolja az Lke-1 ovezetekben a 800 m'-t meghalado epitesi
telkek ardny5t megvizsg6lni.

,a

-:Iffit$**I



s Arpdd az Ehmann{elepen l6vo gazdasdgi ovezet GKsz2-XVl/4 dvezet helyett a
nagyobb be6pitesi lehetos6get biztosito, Gksz-XVl/2 dvezetet javasol.

H6romsitz Emese az ingatlanuk kedvezo megoszthatos6gdrt lehetov6 tevo Caprera utca
meghosszabbltds6t kerte.

A jelenlevok a KESZ m6dositds6val 6sszefUggesben tov6bbi 6szrev6telt nem tettek.

K.m.f


