Tervezet

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (… …) önkormányzati rendelete
a Budapest, XIII. kerület Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca –
Hegedűs Gyula utca által határolt terület szabályozása érdekében a
Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról
szóló 56/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. § A Kerületi Szabályozási Terv (a továbbiakban: KSZT) területi hatálya Budapest, XIII.
kerület Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt
területre terjed ki.
2. § A Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló
56/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KVSZ) I-XIII-VD jelű övezeti
előírások számozása helyesen 66/E1. §.
3. § A KVSZ új 66/H. §-al egészül ki:
„I-XIII-V/L
VEGYES RENDELTETÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET
66/H. §
(1) Az építési övezet területe jellemzően zártsorú vagy hézagosan zártsorú beépítésű
intézmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezet területén lakások is elhelyezhetők.
(3) Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes
szabályait a 21/G. sz. táblázat figyelembevételével kell meghatározni.
(4) Az egyes telkeken a földszinti és az első emeleti építményszintek 85%-os beépítése a
megengedett, de az e feletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg az 55%-ot.
(5) Az I-XIII-V/L építési övezet telkeinek
a) legkisebb kialakítható méreteit,
b) a beépítés legnagyobb mértékét,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értékét,
d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb értékét,
e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

f) és az építménymagasság előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4.
számú mellékletben foglaltak figyelembevételével – a 21/G. számú táblázat
alkalmazásával kell meghatározni.
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4. § E rendelet 1. számú mellékletét a Budapest, XIII. kerület Bessenyei utca – Pannónia
utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervlap,
a 2. számú mellékletét az ugyanezen területre vonatkozó kiegészítő előírások képezik. E
rendelet 1. számú melléklete a KVSZ 7.a/30. számú melléklete, a 2. számú melléklete a
KVSZ 7.b/30. számú melléklete.
5. § E rendelet 3. számú melléklete a KVSZ 1. számú mellékletének (Fogalommagyarázat)
kiegészítése.
6. § E rendelet 4. számú melléklete a KVSZ 2. számú mellékletének (Övezeti tervlap)
kiegészítése.
7. § (1) E rendelet 2013. november 7-én lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Prehlik Lajos
jegyző

Dr. Tóth József
polgármester

2. sz. melléklet a ../2013. (...) önkormányzati rendelethez
7/b/30. számú melléklet az 56/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Bessenyei utca – Pannónia utca –
Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez
(…/2013.[...])
1. Beépítésre vonatkozó előírások
1.1. A szintterületi mutató értéke legfeljebb 0,5-del növelhető, ha legalább 300 m2 telekterület
közhasználat számára biztosított.
1.2. Az „A”, „B”, „C” jelű építési helyen az épületek földszintje és 1. emelete elsősorban
intézmények, közösségi, igazgatási, ellátási, kulturális, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató és
irodai funkciók elhelyezésére szolgál. A „D” jelű építési helyen kizárólag teremgarázs
létesíthető.
1.3. Épülethézag alakítandó ki a terepszinttől számított harmadik szintjétől a szabályozási
terven jelölt szakaszokon legalább 10 méteres szélességben.
1.4. Az épületek földszintjén a szabályozási tervlapon jelölt szakaszokon az építési vonaltól
számított legalább 3 méteres mélységben árkád alakítandó ki.
1.5. A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonalhoz az épület homlokzati síkjának
legalább 50%-ban illeszkednie kell. Az eltérés mértéke legfeljebb 3 méter lehet.
1.6. Az „A” jelű építési helyen olyan épület építhető, amelynek legmagasabb pontja a
terepszinttől mérve max. 26,50 m.
1.7. A „B” jelű építési helyen olyan épület építhető, amelynek legmagasabb pontja a
terepszinttől mérve max. 20,50 m.
1.8. A „C” jelű építési helyen olyan épületrész építhető, amelynek legmagasabb pontja a
terepszinttől mérve max. 9,0 m.
1.9. A „D” jelű építési helyen olyan épületrész építhető, amelynek legmagasabb pontja a
terepszinttől mérve max. 5,5 m.
1.10. A tömb épületei magastetővel nem tervezhetőek.
1.11. A közterületi határvonalon kerítés nem építhető.
1.12. A tömb egészére készült beépítési tervben kell az építési ütemek összefüggéseit
meghatározni.
2. A közlekedésre vonatkozó előírások
2.1. A Tutaj utca felől garázsbejárat nem alakítható ki.
2.2. A terv területét határoló útszakaszok osztályba sorolása: Hegedűs Gyula utca, Pannónia
utca: gyűjtőutak (B.V.); Bessenyei utca, Tutaj utca: lakóutak (B. VI.).
2.3. A tömb területén felszíni parkoló nem tervezhető.
2.4. A Tutaj utca tömb melletti szakaszát gyalogos elsőbbségű módon, forgalomcsillapítottan
kell kialakítani.

3. A zöldfelületi kialakításra vonatkozó előírások
3.1. A tömb zöldfelületeire egységes kertépítészeti terv készítendő.
3.2. A „C” jelű építési helyen létesülő épületrész tetőfödémén félintenzív zöldtető
alakítandó ki.
3.3. A „D” jelű építési helyen létesülő épületrész tetőfödémének legalább 80%-án
növényzettel fedett, intenzív zöldtető létesítendő.”

3. sz. melléklet a ../2013. (… ...) önkormányzati rendelethez
A Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001.
(XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. számú melléklete az
alábbi fogalommagyarázatokkal egészül ki:
háromszintes
növényállomány

intenzív zöldtető

félintenzív zöldtető

A zöldfelület területének minden 150 m2–re számítva legalább 1 db
nagy vagy közepes lombkoronát növesztő fa és legalább 40 db
lombhullató vagy örökzöld cserje, a nem burkolt felületen gyep
vagy talajtakaró kerül ültetésre. A fák legalább 1,5x1,5x1,5m-es
ültetőgödörbe ültetendők.
Háromszintes növényállománnyal, födémen épített, legalább 81 cm
termőréteggel borított, gyepszinten zárt, cserje és/vagy
lombkoronaszinttel is rendelkező zöldfelület. Rendszeres öntözést,
tápanyag-utánpótlást és fenntartást igényel, megfelelő
vízelvezetéssel rendelkezik.
Legalább kétszintes növényállománnyal, födémen épített, 20-40 cm
termőréteggel borított, tág tűrésű fűfélékkel, évelőkkel és/vagy
alacsony cserjékkel beültetett zöldfelület, amely időszakos öntözést
kap, megfelelő vízelvezetéssel rendelkezik, és rendszeres fenntartást
igényel.

4. sz. melléklet a ../2013. (… ...) önkormányzati rendelethez
A Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001.
(XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a
Budapest, XIII. kerület Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca
által határolt területre vonatkozóan úgy módosul, hogy az I-XIII-SZ jelű övezetszám helyére
az I-XIII-V/L jelű övezetszám kerül:

