
24/2001. (VII.22.) sz. önk. rendelet 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról* 

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

(1) A Belső-Józsefváros részletes rendezési tervére vonatkozó 
 
 a) 32/1994. (VII.05.) sz. önk. rendeletnek a 36510 (Szentkirályi u. 4.) hrsz. telekre, 
 
 b) VI-1938/2/90 (VIII.07.) sz. önk határozatnak a 36774 (Mária u. 38.), 36775  (Mária u. 

40.) hrsz. telkekre vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezi és helyébe e rendelet 2. §-
ában írtak lépnek. 

 
(2)  A Középső-Józsefváros északi városrész részletes rendezési tervére vonatkozó 6/1995. 

(III.21.) sz. önk. rendeletnek az 
  
 
 34 994   (Auróra u. 19.) 35 181 (József u. 35.) 
 35 009   (Auróra u. 37.) 35 179  (József u. 39.) 
 34 845 (Bacsó B. u. 7.) 35 274 (Koszorú u. 7.) 
 34 856 (Bacsó B. u. 21-23.) 35 273 (Koszorú u. 9.) 
 35 504 (Baross u. 108.) 35 272 (Koszorú u. 11.) 
 35 490 (Baross u. 114.) 35 271 (Koszorú u. 13.) 
 35 489 (Baross u. 116.) 35 270 (Koszorú u. 15.) 
 35 916 (Baross u. 121.) 34 618 (Köztársaság tér 24.) 
 35 414 (Dobozi u. 31.) 
 35 415 (Dobozi u. 29.) 
 34 596 (Fiumei u. 5.) 
 

hrsz. telkekre vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezi és helyébe e rendelet 2. §-ában 
írtak lépnek. 

 
 

(3) A Középső-Józsefváros déli városrész részletes rendezési tervére vonatkozó 

* Rendelkezései beépítve a 11/1991. (X.01.), a 6/1995. (III.21.), a 32/1994. (VII.05.),és  a 46/1996 (IX.26.) sz.. 
önkormányzati rendeletekbe. Egységes szerkezetben a 12/2002. (III.22.) sz. önkormányzati rendelettel. A 19/2002. 
(V.24.) sz. ör. rendelkezett hatályáról. 
 



 
 a) 11/1991. (X.01.) sz. önk. rendeletnek a 

  36 028 (Diószeghy S. u. 50.) 35 632 (Kisfaludy u. 3.) 

.)  u. 13.) 
 

.) 

hrsz. telkekre vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezi és helyébe e rendelet 2. §-ában 

 

b)1 46/1996 (IX.26.) sz. önk. rendeletnek a 

.) 

7.) 

hrsz. telkekre vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezi és helyébe a 24/2001. (VII. 22.) sz. 

 

c) 24/1994 (VI.14.) sz. önk. rendeletnek a 

 36 001 (Sárkány u. 3.) 36 003 (Sárkány u. 7.) 

hrsz. telkekre vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezi és helyébe e rendelet 2. §-ában 

2. § 

 (1) Az 1. §-ban érintett és velük közvetlenül szomszédos telkeken építésügyi hatósági engedély 

 
) Az (1) bekezdésben foglaltak igazolására a 45/1997. (XII.29.) KTM. rendelet 4. § (1) 

bekezdés szerinti - a beépítés feltételeit tisztázó - elvi építési engedélyezési terv készítendő. 

 
 
   36 686 (Futó u. 25.) 35 608 (Kisfaludy u. 8.) 
   35 373 (Illés u. 12.) 35 606 (Kisstáció u. 1.) 
   36 094 (Illés u. 28.) 35 605 (Kisstáció u. 3.) 
   36 093 (Illés u. 30.) 35 617 (Nap u. 22.) 
   36 079 (Kálvária u. 3 35 598 (Vajdahunyad
   36 064 (Kálvária u. 22.)
   36 085 (Kálvária u. 25-27
   36 062 (Kálvária u. 26.) 
 
 

írtak lépnek. 

 
 
  35 904 (Kőris u. 22.) 
  35 969 (Kőris u. 23-27
  35 967 (Kőris u. 29.) 
  35 984 (Orczy u. 33-3
  35 904 (Szeszgyár u. 13.) 
 
 

önkormányzati rendelet 2. §-ában írtak lépnek. 

 
 
 
 
  36 002 (Sárkány u. 5.) 36 004 (Sárkány u. 9.) 
 
 
 

írtak lépnek. 

akkor adható ki, ha a tervezett beépítés rendeltetése, mértéke és módja a meglévő 
környezethez illeszkedik. 

(2

1 Módosította a 12/2002. (III. 22,) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos a kihirdetés napjától. 



 
Kérelmezőnek (2) bekezdésben meghatározott terveket készítésük során egyeztetni(3) , 

engedélyezésük során véleményeztetni kell a kerületi főépítésszel és az építési hatósággal. 

Záró rendelkezés 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatá
 

udapest, 2001. július 7. 

dr.Marosi György Csécsei Béla 
jegyző polgármester 

 
 

3. § 

lyba. 

 
B
 
 
 


