Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
)

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll.
évi CLXXXIX. törvény 23. §(5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

l. §
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a
következő 2a. ponttal egészül ki:
"2a. feltételhez kötött szabályozási vonal: olyan szabályozási vonal, amelyet az érintett
tulajdonosok megegyezése esetén kell végrehajtani abban az esetben, ha e rendelet alapján
közterület az építési telek részévé vagy magánúttá válhat;".

2. §

(l) Az R. 51. § (5) bekezdés a) pontj a hel yébe a következő rendelkezés lép:
{(5) Az M keretövezet az alábbi építési övezetekre tagolódik:}

"a) az M-X/SZ-01, M-X/SZ-02, M-X/SZ-03, M-X/SZ-04, M-X/SZ-05, M-X/SZ-07 és MX/SZ-08 jelű építési övezetek szabadon álló beépítési mód szerint beépített vagy beépíthető
területek,".
(2) Az R. 51. §(5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
{(5) Az M keretövezet az alábbi építési övezetekre tagolódik:}

"e) az M-X/Z-01 és M-X/Z-02 jelű építési övezetek zártsorú beépítési mód szerint beépített
vagy beépíthető területek.".
3. §
(l) Az R. 52. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
"(5a) Az M-X/SZ-07 építési övezetben
a) kizárólag nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
kereskedelmi, szolgáltató, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, raktározási építmény,
valamint parkolóház helyezhető el,
b) lakás nem létesíthető,
c) az építési helyet a szabályozási terv rögzíti.

(5b) Az M-X/SZ-08 építési övezetben
a) kizárólag nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, kereskedelmi,
szolgáltató, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, raktározási építmény, valamint
parkolóház helyezhető el,
b) lakás nem létesíthető,
c) az előkert méretét a szabályozási terv rögzíti,
d) az oldalkert mérete legalább 6 méter,
e) a hátsókert mérete legalább 12 méter.".
(2) Az R. 52. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) Az M-X/Z-02 építési övezetben
a) kizárólag nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, kereskedelmi,
szolgáltató, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, raktározási építmény, valamint
parkolóház helyezhető el,
b) lakás nem létesíthető,
c) az építési helyet a szabályozási terv rögzíti.".
4. §

Az R. NEGYEDIK RÉSZE a következő XIX. Fejezettel egészül ki:

"XIX. Fejezet
Az Örmény utca- Cserkesz utca- Alkér utca- Gyömrői út- Noszlopy utca- Vaspálya
utca - Gyömrői út által határolt terület
73. Az épületek, építmények elhelyezése és kialakítása
83/A.§
(l) Az M-X/SZ-07 jelű építési övezetben
a) a szabályozási terviapon kijelölt építési helyen belül új épület létesítése esetén
aa) a IV. számú építési helyen a legkisebb építménymagasság utcai homlokzat esetén 6
méter, a legnagyobb építménymagasság 22 méter lehet,
ab) az V. számú építési helyen a legkisebb építménymagasság utcai homlokzat esetén 9
méter, a legnagyobb építménymagasság 27 méter lehet,
ac) a VI. számú építési helyen a legkisebb építménymagasság utcai homlokzat esetén
4,5 méter, a legnagyobb építménymagasság 12méter lehet,
b) azon a telken, ahol az új építés feltételei túlépítés miatt nem állnak fenn, új épületet
létesíteni csak abban az esetben lehet, ha l 00 m2 beépített területenként legalább 125 m2
beépítés visszabontása előzetesen megtörtént az előírt beépítési arány elérése érdekében,
c) azon a telken, ahol az új építés feltételei az építési övezetben előírt zöldfelület hiánya
miatt nem állnak fenn, új épületet létesíteni csak abban az esetben lehet, ha 100m2 újonnan
beépített területenként legalább l 00 m2 új zöldfelület egyidejűleg létesül az előírt
zöldfelületi arány megvalósulása érdekében,
d) a szabályozási terven jelölt építési helyek közötti terület legfeljebb l O méter
szélességben felülépíthető az ott létesülő épületek összekötése céljából, melyet a
beépítettség számításánál figyelembe kell venni,
2
e) a gépjármű-közlekedésre is igénybe vehető kapu mellett legfeljebb 50 m alapterületű
2
portaépület és ezzel egy tömegben legfeljebb 150 m beépítetett alapterületű kerékpártároló
akkor is létesíthető, ha a szabályozási tervlap nem jelöl építési helyet,

--------------------

j) az egy tömbben lévő, azonos tulajdonú és építési övezeti besorolású, valamint egy
gazdasági egységként működő telek esetében a jogszabály szerinti gépjárműtárolót a teljes
létesítmény egészét tekintve kell biztosítani.
(2) Az M-X/Z-02 jelű építési övezetben
a) a szabályozási terviapon kijelölt építési helyen belül új épület létesítése esetén
aa) az L számú építési helyen a legkisebb építménymagasság utcai homlokzat esetén 6
méter, a legnagyobb építménymagasság 12méter lehet,
ab) a II. számú építési helyen a legkisebb építménymagasság utcai homlokzat esetén 6
méter, a legnagyobb építménymagasság 22méter lehet,
ac) a III. számú építési helyen a legkisebb építménymagasság utcai homlokzat esetén 6
méter, a legnagyobb építménymagasság 15 méter lehet,
b) az előírt zöldfelület hiánya esetén új épületet létesíteni csak abban az esetben lehet, ha
l 00 m2 újonnan beépített területenként legalább l 00 m2 új zöldfelület egyidejűleg létesül,
c) a szabályozási terviapon jelölt építési helyek közötti terület legfeljebb l O méter
szélességben felülépíthető az ott létesülő épületek összekötése céljából, melyet a
beépítettség számításánál figyelembe kell venni,
d) az építési övezet területén áthaladó szeunyvíz-gyűjtőcsatorna és közüzemi vízvezeték
védőtávolságán belül épület, épületrész csak a rendezett terepszinttől számított 4,5 méteres
magasságon felül helyezhető el,
e) új építéshez szükséges parkelót telken belül vagy legfeljebb 500 méter távolságon
belüli saját tulajdonútelken kell biztosítani.

74. A közlekedési terület és létesítménye
83/B.§
A Kőbánya alsó - Kőbánya Kispest vasútvonalszakasz védőtávolsága a vonal tervezett
(Vaspálya utca felőli) fővonalú vágányainak tengelyétől 100 méter, amelyen belüli
építmények elhelyezéséhez a vasútvonal kezelőjének hozzájárulása szükséges.
75. A közművek
83/C.§
(l) Létesítménytelhelyezni az építési övezetben csak teljes közműellátássallehet.
(2) Telken belül új közműhálózat csak foldalatti elhelyezéssei építhető.
(3) Ha az építési övezet telkén a teljes telekterületre számított lefolyási tényező meghaladja
a 0,3-et, a csapadékvíz visszatartására záportározót kell építeni, amelyből a vizeket
továbbvezetni csak csökkentett hozammallehet A csökkentett hozam nem haladhatja meg a
0,3 lefolyási tényezőjű területként számolt, kétéves gyakoriságú, 15 perces időtartamú
csapadékesemény vízhozamát
(4) A 20 gépjárműnél több járművet befogadó parkoló, valamint burkolt rakodófelület
csapadékvizeit a csatornahálózatba juttatni csak iszap- és olajfogó műtárgyon történő
átvezetéssei lehet".

5. §
(l) Az R. l. mellékletében meghatározott övezeti tervben az Örmény utca- Cserkesz utca Alkér utca - Gyömrői út - Noszlopy utca - Vaspálya utca- Gyömrői út által határolt terület
rajzi ábrázolása helyébe az l. mellékletben az Örmény utca - Cserkesz utca - Alkér utca Gyömrői út - Noszlopy utca - Vaspálya utca - Gyömrői út által határolt területre
meghatározott rajzi ábrázolás lép.
(2) Az R. 2. mellékletében meghatározott védelmi és korlátozási terv kiegészül a 2.
mellékletben meghatározott, a katasztrófavédelemért felelős szerv által kijelölt veszélyességi
övezet határának rajzi ábrázolásával.
(3) Az R. 4. melléklete a 3. mellékletben meghatározottak szerint módosul.
(4) Az R. kiegészül a 4. melléklettel meghatározott 7. melléklettel.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.

7. §
Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest X. kerület, Örmény utca - Cserkesz utca - Alkér utca - Gyömrői út Noszlopy út - Vaspálya utca - Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 24/2006. (V. 19.)
önkormányzati rendelete.

/
Kovács Róbert l
polgármester If·

l. melléklet a 24/2013. (VII 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 24/2013.(Vll. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros X. kerület Kőb:inya Önkormányzata
Képviselö-testületének 22/201 3.(V.22.) rendelete
2. mellékletének kiegészítése
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
Örmény utca - Cserkesz utca -Alkér utca- Gyömrői út Noszlopy utca - Vaspálya utca - Gyömrői út által határolt
terület
Védelmi és korlátozAsi terv
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3. melléklet a 2412013. (VII 2.) önkormányzati rendelethez

Az R. 4. mellékletének 9. pontja helyébe a következő táblázat lép:
"9. Munkahelyi terület (M)
Epítés1 övezet
kerethelyi
övezeövezeti
ti
jele
jele

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

-X/SZ-01
-X/SZ-02
-X/SZ-03
-X/SZ-04
-X/SZ-05
-X/SZ-06
-X/SZ-07
-X/SZ-08
-X/SZ-I-Ol
-X/0-01
-X/Z-01
-X/Z-02

"

~eépí-

tési
mód

sz
sz
sz
sz
sz
sz

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
beépítettsége terepszint
területe
felett
alatt
m2
%
%

legkisebb
zöldfelülete
%

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

Az épület
építménymagassága
legalább
m

legfeljebb
m

700 0
10000
40000
200 0
200 0
1500

50
65
65
60
50
50

25
25
25
35
25
25

1,50
2,00
0,70
1,00
1,50
1,50

4,5
6,0
4,5
3,5
4,5
3,0

15,0
21,0
12,0
7,5
15,0
12,0

sz
sz

40
55
50
40
40
40

10000
2 500

40
45

60
60

25
25

2,00
1,50

4,5
4,5

27,0
12,0

o

10000
1000
1000

65
60
60

35
25
25

2,40
1,20
1,20

7,5
4,5
3,0

27,0
7,5
7,5

z

50
50
50

10000

40

60

25

2,00

4,5

22,0

sz
z

-

4. melléklet a 2412013. (VII 2-J önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
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4. melléklet a .. 12013.(.... ) önkormányzati randelethez
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Budapest F6v'ros X. kerület Kőbánya Onkorm,nyzata
Képviseló-testületének 2212013,(V,22.) rendelete
/
7. melléklete
Y;
Budapest Főváros X. kerület K6bánya
Richter Gedeon Nyrt. budapesti üzemi terület
(Örmény u... Cserkesz u... Alkér u... Gyömrői üt · Noszlopy
u. • Vaspélya u. • Gyömröi út által határolt terület)
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