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CSERE 2. sz. melléklet

Javaslat a lorĺsz módosítására c. előterjesztéshez

Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľos onkormányzata Képviselő.testületének

... l20I5. (...) iinkoľm ányzati ľendelete

a Józsefváros Keľületi Építési Szabáiyzatáľól (JOKESZ) szőiő 66t2007. (KI.12.)
önkoľmányzatĺ ľendelet módosításárĺól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzatKepviselő-testülete Magyarország
helý ĺinkormányzatairőI sző|ő 2}tl.évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezđés 1.

pontjában,az építettkĺlrnyezet a\akitźsźről és védelméről szóló 1997. évi LXXVilL törvény (a

továbbiakban: Éw.) 6. $ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljźrva a 13. $ (1)

bekezdésében, valamint a 62.$ (6) bekezđés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a

következőket rendeli el:

1. s A Rendelet 4. $ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Telekegyesítés esetén a megszűnő telekhatarhoz rendelt utcai építmény

magasságv źitást az eredeti telekosztásnak megfelelően kell értelm eznl.,,

2.$ A Rendelet 5. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A közmúvezetékek a kozuzęmi csatlakozási pontjáig csak a terepsziĺt a|att

helyezhetők el, beleéľtve az elektromos ellátás és a hírközlés vezetékeit is. A keľület

közterĹiletein a nem hasznáItkozmuvezetékeket átépítésük esetén elkell távolítani.''

3.s A Rendelet 10. $ (3) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Vendéglátó terasz elhelyezése ... J
,,a) Vendéglátó tetasz közterĹileten, közterületre nýló magánterĹileten vagy

kozhaszná|at céIjźraátadott magánterĹileten csak abban az esetben létesíthető, ha:

1. a gyalogos sáv (LG) szélessége _ a biztonsági- és berendezési sávok

megtartásával - legalább 1,5 m,

2. a gyalogos-sáv szélessége (LG) az źĺ;kád alatt is legalább 1,5 méter,

3. a tegalább 3 méter széles, vag,, ennél nagłobb méretű terasz esetében legalább
],5 méter széles felüĺeten a koriiljárhatóság biztosítható.

b) Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb nem ideiglenes-jellegú anyagokkal és

szerkezęttel nem határolhatók 1e.''

4.$ A Rendelet 11. $ (7) bekezdése helyébe akovetkező rendelkezés lép:

,,(7) A (ó) bekezdés a) és b) esetekben azáľőťoďém felépítménnyel nem beépített részén,

az övezetre előírt legkisebb zöldfelület méľtékének megfe|e|ő szźva|ékban tetőkertet kell
kialakítani. A (6) bekezdés d) esetében a ztrőfüdémen az ovęzette előírt legkisebb

zoldfelület mértékének megfelelő száza|ékbantetőkertet kellkialakítani.''

5.s A Rendelet 13. $.a a következ ó nj ę) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A meglévő, zźttsorű beépítésben közteľĹiletről nýló ręndeltetési egység lakássá nem

minősíthető.''

6.s (1) A Rendelet 14. $ (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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d) Ahol a beépítendő telekkel szomszédos építési telken lévő kötelezÍĺ épitési vonal nem

érinti a telekhatáľt' ott az éptiletköz megengedett, de nýlászźrő a vonatkozó
szabá|yozási előírások betaľtása mellett legalább 5 méternél nagyobb épiiletköz

. esetén helyezhető el az o|dalhatár fe|é."

' (2) A Renđelet 14. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés|ép:

: )'(3) oldalsó és hátsó telekhatar felé, valamint egy telken belül elhelyezkedő épület(rész)ek
egymással szenkozti homlokzatai között legalább 10 méter távolság biztosítása

] kötelezó, amennýben legalább az egýk homlokzat huzamos tartőzkodás céljára
szolgáló helyi ség nýl ását tartalmazza.

. 7.$ A Rendelet 15. $-a a következő tĺj (7)bekezdéssel egészül ki:

' ,'(7) A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési ktitelezettség idejéľe átmeneti jelleggel
' hasznosíthatók.

a) Az üres telkeken átmeneti jelleggel elhelyezhető venđéglátó létesítmény, parkoló,

. helý piac, közösségi keť", játszóteľ, valamint egyéb, a környezetet nem zavarő
rendeltetési egység, az ovezeti előíľásban megengedett funkciótól fiiggetlenül.
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fenntaľtásáról gondoskodni kell.

c) A telkek utcai fľontján az átmeneti hasznosítás idejére zárhatő térelhatárolást kell
létesíteni, az eLheIyezett építmények magassága4métert nem ha1adhatjameg.,,

8. $ (1) A Rendelet 18. $ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:, 
,,(1) Az épület utca építménymagasságának 0É'") megengedett legnagyobb értékét a

szabá|y ozási terv á|Iapitj a meg.''

l (2) A Rendelet 18. $ (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,:,',Ľ,,ł,Ií::,,:;::i::i::::ľ::l#:"ľ#:;ľ#;,,ftí,sebb 
építménymagasságnál

magasabb épületek figyelembevételével kell megállapitari, a védett épületek és a
beépítetlen telkek figyelmen kívĹil hagyásával.

b) Az épület legnagyobb utca építménymagassága ĺem lehet nagyobb a tömbben
kialakult legnagyobb utcai építménymagasságnál és legfeljebb 3 méterrel lehet
nagyobb a csatlakozó, az övęzetre előírt legkisebb építmény magasságot eléľő

l épiiletek építménymagasságának értékénél.''

; 9. $ A RendeIet}l. $ (2) bekezdése helyébe a k<ivetkező rende|kezés lép:

i ,,(2) Parkolőház \étesítése esetén a beépítés mértéke elérheti a 100 %o-ot, a 11.$ (7)

l bekezdés betartása mellett.''

i t0. $ A Rendelet 22. s 0) bekezdés c) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:
.. 

[Az LI-WII jelű építési övezetekterületłén...J

i ,,c) Az építési ovezet teľĹiletén létesítendő íj |akőházban kiskereskedelmi rendeltetési
egység csak az épület pinceszintjén, ftildszintjén, valamint első emeletén alakítható ki,
a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet.''



l1. $ (1) A Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az L2/A-WII jel.ĺÍ építési Óvezetek területén...J

,,d) Meglévő éptilet esetén, aszomszédos telken lévő melléképületek, építmények
elhelyezkedésének figyelembevételével melléképítményként csak gépkocsi-taroló
létesíthető.))

(z) 
^Rendelet 

24. s Q) bekezdés 3. sz. tiĺbláľ-ata helyébe a következő rendelkezés lép:

3. sz. táblázat

s sqrokÍelek esetén'

sř saroktelek esetén és ą szomszédos beépítésekhez illeszkedve, illene kialakult állapotnđl ąlkąlmązhątó

(3) A Rendelet 24. $ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,&) a telek oldalhatara mentén vagy az egylk oldalon, legalább 3,0 méteres

oldalkertet vagy azonos telek]ratar mentén álló oldalkertek esetén, egy-egy telken

legalább 2, 0 méteres távol ságot kell kialakítani''
12. s (1) A Rendelet 26. $ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[L7-WII telepszerű lakóterület építési ĺjvezeteinek részletes előírásai..'J

,,e) Az alapfoku önkormányzati feladatokat ellátó intézmények kivételével kerítés nem
létesíthető.''

(2) A Rendelet26. $ (1) bekezdése a következő új h) ponttal egészĹil ki:

,,h) A legkisebb zöldfelületi méľtéket a lakótelepi egységre vonatkozóan kell kialakítani.
E rendelet hatáIyba|é:pése előtt mĺĺr kialakult lakótelepeknél a lakótelepi egységre
vonatkozóan a meglévő és a kialakítható legkisebb zöldfelületi arźlny nem éń el a
lakótelepi egység terĹiletének az építésí övezetben előíľt legkisebb zöldfelületi mértéket,
akkor a zöldfelület nagysága további beépítéssel vagy burkolt felület kialakításával nem
csökkenthető.''

13.$ (1) A Rendelet 37.$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Z-FK-WII flźsított kôzt ér területén... J

,,c) Az ovezet teľületén kozhasznáIat elől e|zźlrt terĹiletet kialakítani nem lehet, a
tertiletek kerítéssel lekeľíthetőek, azoĺbaĺ csak az éjszakai időszakra zźrhatőak be. A
tertileten elhelyezhetők a zöldfelület védelmét szolgá|ő gyepvédő rácsok és koľlátok.''

(2) A Rendelet 37.$ (4)bekezdés a) pont 1. alpontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

IA Z-KK-WII közkert területén

Az építési
ĺivezęt ięlę

a telek megengedett az épi|et megengedett

L2/A beépĹ
tési mód

legkisebb
kialakítható

legnagyobb legkisebb legkísebb legnagyobb

területe szélessége
beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti

beépítési
mértéke

zoldfelĹileti
mértéke

építménymagassága

m- m % ĺŕ/fiŕ % % m

LzlA-VilI.l Z 600 t6 35
s45

1,20
sx 1,25

35
s45

55

s30
Ąs 7,5

sx 10,5

LzIA-VITI-Z z 600 I6
40
s55

1,50

s1,75

60

s75

50

s30
'7,5 72,5



a) j ótszókertet, pihenőkertet lehet léte s íteni ... ]
,,1. A Z-KK-VI[ ovezet tertiletén közhaszĺźiat elől e|zźlrt területet kialakítani nem
lehet, a területek legfeljebb 1,8 méter magas áttort kerítéssel keríthetők le.

(3) A Rendelet 37.$ (5) bekezdés a) pont 2. a|pontjahelyébe a kovetkező rendelkezés lép:

IA Z-KP-WII kazpark területén
a) játszókertet, sportkertet és pihenőkprtet lehet létesíteni'..J

,'2, AZ övęzęt tęľülętén közhasznćł|at ę1ől ę|ztfi, területet kialakítani nem lehet, a
terĹiletek kerítéssęl lekeríthetőek, azonban csak az éjszakai időszakra zźrhatőak be. A
teľĹileten elhelyezhetők a zöldfelület védelmét szo|gáIő gyepvédő rácsok és korlátok.''

14. $ A Rendelet 38.$ (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészĹilki:

,,c) a más helý rendeletben HVT-nek kijelölt tertileten az a) és b) szerinti beépítési
kötelezettség 1 0 éwel meghosszabbítható.''

15.$ A Rendelet 1. melléklete a következő új fogalommal egészül ki:

,,Äz utcai építmény magasság (,,UÉm''): Megegyezlk az épületmagassággal (F/L) a
k<izterül et felőli homl okzatr a érte|mezv e.,,

16.$ A lorÉsz 3. sz. mellékletének szabályozásí tervi elemei helyébe ezen rendelet 1.

mellékletének szabályo zásí tervi elemei lépnek hatá|yba.

17. $ (1) Ez a rendelet az e|fogadást követő 15. napon lép hatályba.

(2) A szabá|yzatot a kihirdetést követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

18. s Hatźiyát veszti a Rendelet

a) a 10. $ (Z)bekezdés d) pontja,

b) a 13. $ (ó) bekezdése,

c)a |4. $ (2) bekezdés a) pontja,

d) a 17. $ címéből a ,,belmagasságra'' szövegrész,

e)a 18. $ (2) bekezdés c) pontja,

f) 1. mellékletében apárkány magasság (utcai) definíció és magyaráző ábra,

g) 2. sz. mellékletét kepeziĺ 2.,3.,4. ábréi<.

Budapest,2015.

Danada.Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis ľĺ.áúé
polgáľmesteľ

$l,,-.a,c+ Áj' Mt{*L pA



IÓzsefv ros Keriłleti Epttési Szabdlyzat ĺőI (JoKEsz) szőlti 66/2007. (XII.12.) nkormdnyzati
ľenĺIelet

4.$(3)

,,Telekegyesítés esetén a megszÍinó tęlękhatárhoz
telekosztásnak meefeleloen kell értelmezni.''

s.$(3)

,,A kcizmtĺvezetékek a ktizĺ.izemi csatlakozási pondáig
beleéľtve az elektromos ellátás és a hírkôzlés vezetékeit is.''

I 0.$(3)
Vendéglátő teľasz elhelyezése

a) Vendéglátő terasz k ztertileten vagy kozhasnlźllat cé|jára átadott magántertileten csak
abban az esetben létesíthetó, ha:
1. a gyalogos sáv (LG) szélessége - a biztonsági- és berendezési sávok megtaĺtásával _

lega|ább l,5 m,
2. a gyalogos-sáv szélessége (LG) az árkád alatt is legalább l,5 méteľ és
3. a terasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb méľetiĺ terasz esetében

legalább l,5 méter széles feliileten a ktiriiljárhatÓság biaosíthatő.
b) Terasz oldalai 1'0 métemél magasabb szeľkezettel nem határolhatÓk le.

rendelt párkány magasságváltást az eredeti

l 1.$(7)
Az (6) bekezdés a) és b) esetekben a zźlróťodémen, a felepítménnyel nem beepített részén, az
vezetre eloíľt legkisebb z<ildfeliilet mértékének megfeleló szazalékban tetókertet kell kialakítani.

csak a terepszint alatt helvezhetŐk el.

Budapest Föv ros VIII. keľlilet r uefvdros onkormlínyzata Képviselö-testiiletének

.../201 5.(...) nkormlinyzatÍ renĺIelete

a J uefv ros Keriitefi ÉpfiésÍ SzabdlyzatdrőI QorÉsĄ szÓI 66/2007. (ilI.Iz.) nkormlínyzati rendelet
mÓdosítlts ről

14.$(2)
b) Amennyiben az épuletk z teriilete két telekre esik, akkor abbÓl egy-egy telekľe |egalább 5 méter

széles résznek kell esnie, a szabźiyozási terv rendelkezése hiányában.
c) Az éptileteket ilyen esetben az épiiletkÖzre nézó oldalukon homlokzattal kell kialakítani.
d) Ahol a beépítendó telekkel szomszédos építési telken lévó kcitelezo építési vonal nem érinti a

telekhatáľt' ott az épiilethézag megengedett, de nyílászáľő a ttĺzvédelmi hatősás hozzźiźtniástxa|

4. $ (3) bekezdés helyébe a k<ivetkezo rendelkezés lép:

,,Telekegyesítés esetén a megsziinŐ telekhatáľhoz
telekosztásnak megfeleloen kel| éľtelmezni.''

5. $ (3) bekezdése helyébe a kôvetkezo rendelkezés lép:

,,(3) A kĺizĺniivezetékek a k<iziizemi csatlakozási pontjáig csak a teľepszint alatt helyezhetok el, be|eértve az
elekhomos ellátás és a hírktizlés vezetékeit is. A keriilet k<izteriiletein a nem használt k<iznrĺvezetékeket
áteoítéstik esetén el kell távolítani.''

l 0. $ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a k<ivetkęzó rendelkezés lép:

''(3) VendéglátÓteraszelhelyezése
a) Vendéglátő terasz k zteľiileten, kôztertiletre nyílÓ magiíĺrteriileten vagy k<izhasmźiat cé1jtlra

átadott magánterĹileten csak abban az esetben létesítheto, ha:
1. a gyalogos sáv (LG) szélessége - a biĺonsági- és beľendezési sávok megtartásával -

legalább 1,5 m,
2. a gyalogos-sáv szélessége (LG) az árkád alatt is legalább 1,5 méter és

3. a legalább 3 méter széles, vagy ennél nagyobb méľetti terasz esetében |egalább 1,5 méter
széles felĺi|eten a ktiriiljĺí'rhatÓság biĺosíthatÓ.

b) Terasz o|dalai l,0 métemél'magasabb nern ideiglenes-jellegíĺ anyagokkal és szerkezettel nem
határo|hatÓk le.''

rendelt utcai építmény

1l ' $ (7) bekezdése helyébe a ktivetkezó rendelkezés lép:

''(7) 
A (6) bekezdés a) és b) esetekben a ztrőťođém felépítménnyel nem beépített részén, az tivezetľe

elóírt legkisebb zcildfeli.ilet mértékének megfelelo szäza|ékban tetókertet kell kialakítani. A (6)

bekezdés d) esetében a zárőftidémen az Övezette elóírt legkisebb zÖldfeliilet méľtékének megfelelo
sztnalékb an tetŐkeľtet ke] | ki al akítani.''

13. $-a a kôvetkezó tĄ (7) bekezdéssel egésziil ki:

''(7) A meslévÓ' zártsoru beépítésben k zteriiletľol nyílÓ rendeltetési egység lakássá nem minosítheto.''

magasságváltást az eľedeti

t4 . $ (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a kôvetkezó rendelkezés lép:
b) Amennyiben az epiiletk<iz teriilete két telekre esik, akkor abből egy-egy teleken legalább 5 méter
szé|es sávot kell kialakítani.
c) Az ęiileteket ilyen esetben az épiiletkôzre nézo oldalukon a vonatkoző szabá|yozćtsi eloírások
betartása mellett,- nem tiizfal j el |egii homlokzattal kell kialakítani.



5 méternél nagyobb épĺilethézag esetén helyezheto el az oldalhatár fe|é.

14.$(3)
oldalső és hátső tęlekhatáľ felé _ amennyiben a szomszédos meglévó epiile(rész) arra nézo
homlokzatára huzamos tartőzkodásra szolgt ó helyiség nllik - az épiiletek kciz<itt l 0 méter távolság
bizosítása k<itelezó.

r 8.$ (1)
A párkány k zteri'ilet feloli megengedett
á1lapítja meg.

18.$ (2)
A szabályozási terven jelôlt kialakult beepítésti teľiileteken:

a) a párkány kőzteriilet feloli legnagyobb magasságźtt az utcai homlokzatsíkon á1|ő, a
legkisebb építménymagasságnál magasabb épi.iletek ťrgyelembevételével kell
megállapítani, a védett épiiletek és a beépítetlen telkek figyelmen kíviil hagyásával,

b) A párkány k zteriilet felc1'li legnagyobb magasságát nem lehet nagyobb a
t<imbben kialaku|t legmagasabb párkánynál és |egfeljebb 3 méterrel lehet magasabb a
csat|akozÓ, az ĺivezetre elóírt legkisebb építménymagasságot elérÓ épĺ.iletek
építménvmaeassáeának értékénél.

20.$(2)
PaĺkolÓháa létesítése esetén a beépítés mértéke e|érheti a 700 oÁ-ot, zôldfeli.iletet ez esetben nem
k<itelezŐ kialakítani.

legnagyobb magasságának értékét a szabályozási terv

22.$ (1) Az LI-VIII jeltĺ építési ĺivezetek teriiletén
c) Az építési <ivezet teriiletén létesítendó rij lakőhráaban kiskereskedelmi rendeltetési egység csak az

épi.ilet pinceszintjén, fiildszintjén, valamint elsó emeletén alakíthatÓ ki, a bruttő kereskedelmi
célťr szintteľiilet legfeljebb 6.000 ĺŕ lehet.

d) Ahol a beépítendo telekkel szomszédos építési telken lévó k<itelezó építési vonal nem érinti a
te|ekhatárt, ott az épĺi|etkôz megengedett, de nyílászarÓ a vonatkozÓ szabályozźlsi elóírások betartása
mellett |egalább 5 méternél nasvobb éptiletkôz ęsetén helyezhďÓ ę| az oldalhatár felé.

14. $ (3) bekezdése helyébe a k<ivetkezó rendelkezés lép:

,,(3)oldalsÓ és hátsÓ telekhatár felé, valamint egy telken belĺil elhelyezkedtĺ épiilet(rész)ek egymással
szemk<izti homlokzatai kőz<itt legalább l0 méter távolság biaosítása kcitelezó, amennyiben
teealább az esvik homlokzat huzamos taľtÓzkodás céliára szolgá|Ó helyiség nyílását Íarta|mazza

15. $ ak<ivetkezŐ 
'ij 

(7) bekezdéssel egésztil ki:

,,(7) A beépítetlen telkek az 5 éves beepítési k telezettség idejéľe átmeneti je|legge| hasznosíthatÓk.
(3) Az iires telkeken átmeneti jelleggel elhelyezheto vendéglátÓ létesítmény, parkolÓ, helyi piac,

k<iz<isségi keľt, játszőter, valamint egyéb, a kőmyezetet nem zavarÓ ľendeltetési egység, az
<ivezeti elŐírásban megengedett funkciőtÓl fiiggetleniil.

(4) Parkolő létesítése esetén a magasabb szintrĺ jogszabályban e|Őírt faiiltetési k telęzettséget
dézsás/konténeres fák elhelyezésével kel| biztosítani, melyek fenntartásáről gondoskodni kell.

(5) A telkek utcai frontján az átmeneti hasznosítás idejéľe záľhatÓ tére|hatĺírolást kell létesíteni, az
elhelvezett építménvek masassága 4 métert nem haladhatía mes.''

18. $ (l) bekezdése helyébe a k<ivetkezó rendelkezés lép:

,,(1) Az éptilet utca építménymagasságának (UÉm) megengedeĺ
ál1apítia mee.''

l8 . $ (2) bekezdése a) - b) ponda helyébe a k<ivetkezó rendelkezés lép:

,,(2) A szabtllyozási teľven jelôlt kialakult beépítésiĺ teľiileteken:
a) Az épĺilet legnagyobb utca építménymagasságát a legkisebb építménymagasságnál magasabb

épĺiletek Íigyelembevételével kell megállapítani, a védett épiiletek és a beépítetlen telkek
fi gye|men kíviil hagyásával.

b) Az épiilet legnagyobb utca építménymagassága nem lehet nagyobb a tĺimbben kialakult
legnagyobb utcai építménymagasságná.l és legfeljebb 3 méteľrel lehet nagyobb a csat|akozó, az
ôvezetre eloíľt legkisebb építmény magasságot eléro épiiletek építmenymagasságának értékénél.

20. $ (2) bekezdése helyébe a k<ivętkezó ľendelkezés lép:

,,(2) PaľkolÓhráz létesítése esetén a beépítés mértéke eléľheti a 100 %-ot, a 11

mellett."

22. $ (l) bekezdése c) pontja helyébe a kĺivetkezó rendelkezés lép:

,,c) Az építési <ivezet tertiletén létesítendó ilj lakÓhazban kiskeľeskedelmi rendeltetési egység csak az
éptilet pinceszintjén, ftildszintjén, valamint elsó emeletén alakíthatő ki, a bľuttÓ kereskedelmi célri
szinttertilet lesfeliebb 1.000 m2 lehet."

legnagyobb értékét a szabá|yozási terv

.$ (7) bekezdés betaľtása



24.$ (l) 
^zL2l^-vil|jelti 

építési ĺivezetek teriiletén
d) Meglévó épi'ilet esetén, a szomszédos telken lévo kiegészíto funkciőj épiiletek elhelyezkedésének

figyelembevételével kiszo|gálő épĺiletként csak gépkocsi-tárolÓ létesíthetó.

24. 5 (2) bekezdés 3. sz. ttblźľ:ata

Az épitćsi

LzIA

L2lA-Vm-l

beépÍ.
tsi
mÓd

L2lA-VIJ,t-?

terälete

24.$ (3)
a) a telek oldalhatára mentén legalább az egylk oldalon, legalább 3,0 méteres oldalkertet éslvagy

ktizęen legalább 4,0 méteľes távolságot kell kia|akítani

z

groklelek esetén

z

szélasége

600

a telek megeDgędętt

600

26.$ (l) L7-VIII telepszenĺ lakőtęriilet epítési vezeteinek részletes elóírásai
e) Az alapintézrnények kivételével kerítés nem létesítheto.

bépltési
ménéke

l6

l6

,/n

szinttqületi
mutatÓja

JU

rąepszmI
alatti

bęépítési

lluu

l,)u

37.$ (3)
c) Az ovezet terĺ'iletén kozhaszĺá|at e1í51 ęlzźlrt tertiletet nem szabad kialakítani' a teriiletek nem

keríthetĺĺk le kerítéssel, a z<ildfeliilet védelmét szolgálÓ gyepvéd<ĺ rácsok és korlátok kivételével.

zttldfelületi
mértéke

JU

24. $ (l ) bekezdése d) helyébe a k<ivetkezó rendelkezés |ép:

,,d) Meglévö épiilet esetén, a szomszédos telken lévó mellékepiiletek, épíťmények elhelyezkedésének
fievelembevételével melléképítményként csak sépkocsĹtarolő létesíthetó.''

e épiilet megengđett

OU

|eok'śehb | |conqovÔhh

ÖU

ś10

37.$(a) a) játszőkertet, pihenokertet lehet létesíteni.
l . A Z-KK-VIII ôvezet tertiletén kĺizhasmálat ę|í5| e1zárt tertiletet kialakítani

legfeliebb 1'2 méteľ masas áttdrt keľítéssel keríthetók le.

epĺtmén}mag6sága

)U
s,ł0

24.5 Q) bekezdés 3. sz.táblázata helyébe a kĺivetkezó rendelkezés lép:

ru eptr6r

6,0

l' ś
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tqiilętę

z

Wok lelek esetéD és ą szomszédos beépilésekhez illeszkedve, illene kialakull állapol l alkaluazhąlő

24. $ (3) bekezdése a) pontja helyébe a kcivetkezó rendelkezés lép:

,,a) a telek oldalhatára mentén vagy az egyik oldalon, legalább 3,0 méteres oldalkeľtet vagy azonos
telekhatár mentén állő oldalkertek esetén, e4y-egy telken lega|ább 2,0 méteres távolságot kell
kialakítani''

a telek megengedett

vélssége

600

600

beépítési
méÍtéke

to

26. $ (1) bekezdés e) pontja helyébe a kcivetkezö rendelkezés lép:
..e) Az alapfok <inkormánvzati feladatokat ellátÓ intézménvek

szinttqületi
mutatÓja

l6

26. $ (1)bekezdése a ktivetkezo rij h) ponttal egésziil ki:
,' h) A legkisebb z<ildfeltileti méľtéket a lakÓtelepi egységre vonatkozÓan kell kialakítani. E ľendelet
hatálybalépése elótt máľ kialakult lakÓtelepeknél a lakÓtelepi egységre vonatkozÓan a meglév és a
kialakíthatő legkisebb zcildfeltileti aľány nem éri el a lakőtelepi egység teľiiletének az építési civezetben
eloírt legkisebb z<ildfeliileti mértéket, akkor a zcildfelĺilet nagysága további beepítéssel vagy buľkolt
felĺilet kialakításával nem csôkkenthetó.''
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nem lehet, a tęľĺiletek
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u éPiilet megengedett

37.$ (3) bekezdés c) pontja helyébe a ktivetkezo rendelkezés lép:

,'c) Az Övezet teriiletén kÖzhasznźllat el<il e|zárt teri.iletet kialakítani nem lehet, a teriiletek kerítéssel
lekeríthetóek, azonban csak az éjszakai idószakľa ztlrhatóak be. A teri.ileten elhelyezhetĺĺk a zci|dfeliilet
védelmét szolsálő cveovédó rácsok és korlátok.''
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építménymag6sága
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37.$ (4) bękęzdés a) 1. pontja helyébe a ktivetkezó rendelkezés lép:

''1. A Z-KK-VIII <ivezet teriiletén kÖzhaszná|at eló| e|ztrt teriiletet kialakítani nem |ehet, a teľĺiletek
lesfeliebb l.8 méter masas átt rt kerítéssel keríthet<ik le.

á5

It 5

kivételével keľítés nem létesíthet



37.$(5) A Z-KP.vn k<izpaľk teľi.iletén
a) játszÓkertet, sportkertet és pihenokertet lehet létesíteni.

2. Az Övezet tęriiletén kijzhasnt at elol e1ztrt teriiletet kialakítani nem lehet, a
teri.iletek az éjszakai idószakra záĺhatő mődon keľítéssel lekeríthet<ĺk, i|lewe a
z<ildfelĺilet védelmét szoleálÓ evepvédó rácsok és korlátok elhelvezhetŐk.

10.$ (2)
d)Pavilon csak abban az esetben helyezhetó el, ha:

1. A gyalogos-sáv szélessége (LG = 2,5 méter) a biztonsági sáwal (0,5 méter) egyiitt
legalább 3 méter és
2. ajárda teljes szélessége (LJ) legalább 5 méter és
3. a gyalogos-sáv szélessége (LG) és ajárda teljes szélességének (LJ) aránya nagyobb, mint
0,7.
Lásd més: l. ábra'

r 3.$(6)
Az építési hely hatáľvonalai a szabá|yozási terven a telekhatároktől méľt tényleges távolságok,
illewe az épiiletek tényleges magassága alapján meghatáľozott éľtékek..

r 4.$(2)
a) Leealább

PadlÓszint-magasságra, be|magasságra vonatkozÓ általanos rendelkezések a zártsoru beépítési mÓđi
tertileteken

17.0

I 8.$(2)
c) a tęrvezett épĺilet párkányának k zterĹilet fel<ĺ|i legnagyobb magassága az a|t;ŕbiak
szerint kel l meghatározni :

l.abban az esetben, ha az utca |égséraránya legalább |..1, azaz az ltca tulsÓ oldalán a
homlokzatsík (szabályozási vonal) és a ľendezett teľepszint metszésvonaláből (iárdató-vonal)
és a párkany tervezett vonaláľa fektetett vona| az utca síkjához képest 45 fokos vagy annál
kisebb szôget zár be, akkor az építménymagasság szabályait kell alkalmazni,
2. abban az esetben, ha az utca légtéľaľánya kisebb mint |:|, azaz az ltca trilső oldalárr a
homlokzatsík (szabályozási vonal) és a rendezett terepszint metszésvonalábÓl fiá'rdató-vonal)
és a párkánv tervezett vonalara fektetett vonal az utca síkiához képest 45 foknál nasvobb

10 méteres épiiletkĺiz hozhatÓ létre az oldal és hátsÓ telekhatár mentén esvaránt.

37.$ (5) bekezdés a) pont 2. ponda helyébe a kÖvetkezó rendelkezés lép:

,,2. Az ővezetteriiletén kôzhasználat elól elzáľt tertiletet kialakítani nem lehet, a teľĺiletek kerítéssel
lekeríthetóek, azonban csak az éjszakai idoszakľa zárhatőak be. A teľtileten elhelyezhetlk a

zdldfeliilet védelmét szolgálő gyepvedo rácsok és korlátok.''

38.$ (3) bekezdés a kÖvetkez<ĺ rij c) ponttal egészĹil ki:
c) a más helyi rendeletben HVT-nek kijel<ilt teriileten az a) és b) szerinti beépítési kdtelezettség 10

éwel megho ss zabbitható.,'

A Rendelet 1. sz. melléklete az a|ábbi lij fogalommal egészĹil ki:

,,Az utcai építmény magasság(,,UEm'') : Megegyezik az epĺiletmagassággal
homlokzatra értelmezve.''

10. $ (2) bekezdés d) pontja tĺirlésre kerĹil.

13. $ (6) bekezdése hatályát veszti

l 4. $ (2) bekezdés a) ponda hatályát vesziti

17. $ címból a ,,belmagasságrď' szÓ t<iľlésľe kerĺil.

1 8. $ (2) c) bekezdése hatályát veszti

(F/L) a k zterĺilet felóli



szőget zź!Í be (meredekebb), akkor az épiilet homlokzata _ apárkány takaľásában - legfeljebb
egy szinttel a páľkány elóíľt magassága fiilé is emelkedhet az építménymagasság
meghatározásának szabályai és a JOKESZ keľetei k<iztitt (tet emeleQ, de az igy meghatározott
ferde sík ftilé az épiilet homlokzata sehol sern nyrilhat.
3.Az épiilet k żeriilet felŐli homlokzatára - k zterĺilet-szakaszonként - érvényesíteni kell a
hozz tartoző F/L értéket'
Lásd:2. és 3. ábľa

1.sz. melléklet
Párkány magassága (utcai): a szabćtl'yzat alkalmazása szempondáből a kĺil<in jogszabályban
meghatźtrozottakon t lmenŐen zártsoru beépítés esetén, az éptilet homlokzatsíkja és a rendezett
terepszint metszésvonala (áľdató-vonal) valamint az épĺilet homlokzatsíkja és a tetósík
metszésvonala. laoostetó esetén az attika felsŐ éle kÖzĺitt fiieeóleeesen méľt távolsáe.

2. sz. me||ék|et

|egÉrarány =
t,szlPÍn > lit 

///ł

e épĺmény.
tmšáo
ęá-míÉoánat .,'
kB&| k&óts/

Magyartnő ábraa l8.

45 o 
É*á,.y -*lu

2. szźtmtl ćtbra

hmloĺaat skla

magóága

A Rende|et l. sz. mellékletében a párkány magasság (utcai) definíció ésmagyarźaÓ ábra hatályát veszti.

3. szám ábľa:
ábra a l8.$ (3) c) 2. ponthoz:

A Rendelet 2. sz. mellékletétkeoezö 2.3.4. ábľák t<irlésre kerĺilnek.

4. szźm źlbra.
Magyaľćnó ábľa a 18.$ (3) c) 1. ponthoz

.- pá*áry wm|a


