Korábban hatályos KÉSZ
„Az övezet területén
a)
az előkert mérete 5,0 m,
b)
az oldalkert mérete 3,0 m,
c)
a hátsókert mérete 6,0 m.”

Módosítási javaslat
A KÉSZ 106. §-a az alábbi (3) bekezdéssel kiegészül:
(3) Az övezet területén
a) az előkert mérete 5,0 m,
b) az oldalkert mérete 3,0 m,
c) a hátsókert mérete 6,0 m.

Hatályos KÉSZ és TKR
KÉSZ:
Konténer az építési övezetekben kizárólag felvonulási
épületként, az építkezés szükséges időtartamára
helyezhető el.
TKR:
Konténert- anyagtárolás kivételével- és mobilhálózat
kizárólag a nagytétényi külső gazdasági területeken
lehet elhelyezni.

Módosítási javaslat
A KÉSZ 36. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Konténert és mobilházat állandó jelleggel kizárólag
a Gksz-2/NT/2, Gksz-2/NT/3, Gksz-2/NT/5 és Gip/NT
jelű övezetekben lehet elhelyezni. Konténer a kerület
többi területén kizárólag felvonulási épületként, az
építkezés szükséges időtartamára helyezhető el.”
A TKR -ből a 38. § (1) bekezdése törlésre kerül.

Korábban hatályos KÉSZ
K: kialakult állapot: az így jelölt paraméternél a jelen
rendelet hatályba lépesekor meglévő állapothoz képest
csak szigorúbb irányú változtatás engedélyezhető

Módosítási javaslat
„(1a) Az 1. mellékletben „K” jelölésként feltüntetetett
paraméterek a Budafok–Tétény Budapest XXII.
kerület kerületi építési szabályzatról szóló 10/2018.
(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2019.
(...)
önkormányzati
rendelet
hatálybalépésekor ténylegesen meglévő állapothoz
képest azon paraméterek,
a) ahol a legkisebb mérték került rögzítésre, ott a
ténylegesen meglévő állapothoz képest azonos,
vagy nagyobb érték,
b) ahol a legnagyobb mérték került rögzítésre, ott
a ténylegesen meglévő állapothoz képest azonos,
vagy kisebb érték
alkalmazható.”

Hatályos KÉSZ

17. Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Budafok területén
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* Legalább a telek 15%-án kétszintes növényállománnyal telepített, legalább 45 cm termőréteggel megvalósított és
legalább a telek 5 %-án háromszintes növényállománnyal telepített, legalább 81 cm termőréteggel megvalósított
intenzív zöldtetők együttes kialakítása esetén a zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
** irodalétesítmény, vagy szálláshely szolgáltató elhelyezése esetén alkalmazható max. épületmagasság

*** a maximális beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten 100%, amennyiben ezeken a szinteken
intézmény, közintézmény vagy gépjárműtároló kerül kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó
alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80%-nál nagyobb
° kizárólag kulturális és kereskedelmi rendeltetések céljára igénybe vett telkeken, amennyiben a telekterület
legalább 50%-a közvetlenül a közterülethez kapcsolódva közforgalom elől el nem zárt, a zöldfelület legkisebb
mértéke 10% lehet.

Módosítási javaslat

Az „°” jel törlése javasolt a Vt-H/BF/3 építési övezet zöldfelület legkisebb mértékénél.
18. Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Budafok területén
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* Legalább a telek 15%-án kétszintes növényállománnyal telepített, legalább 45 cm termőréteggel megvalósított és
legalább a telek 5 %-án háromszintes növényállománnyal telepített, legalább 81 cm termőréteggel megvalósított
intenzív zöldtetők együttes kialakítása esetén a zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
** irodalétesítmény, vagy szálláshely szolgáltató elhelyezése esetén alkalmazható max. épületmagasság
*** a maximális beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten 100%, amennyiben ezeken a szinteken
intézmény, közintézmény vagy gépjárműtároló kerül kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó
alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80%-nál nagyobb
° kizárólag kulturális és kereskedelmi rendeltetések céljára igénybe vett telkeken, amennyiben a telekterület
legalább 50%-a közvetlenül a közterülethez kapcsolódva közforgalom elől el nem zárt, a zöldfelület legkisebb
mértéke 10% lehet.

Hatályos KÉSZ

19. Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Budafok területén
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* Legalább a telek 15%-án kétszintes növényállománnyal telepített, legalább 45 cm termőréteggel megvalósított és
legalább a telek 5 %-án háromszintes növényállománnyal telepített, legalább 81 cm termőréteggel megvalósított
intenzív zöldtetők együttes kialakítása esetén a zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
** irodalétesítmény, vagy szálláshely szolgáltató elhelyezése esetén alkalmazható max. épületmagasság
*** a maximális beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten 100%, amennyiben ezeken a szinteken
intézmény, közintézmény vagy gépjárműtároló kerül kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó
alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80%-nál nagyobb
° kizárólag kulturális és kereskedelmi rendeltetések céljára igénybe vett telkeken, amennyiben a telekterület
legalább 50%-a közvetlenül a közterülethez kapcsolódva közforgalom elől el nem zárt, a zöldfelület legkisebb
mértéke 10% lehet.

Módosítási javaslat

20. Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Budafok területén
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* Legalább a telek 15%-án kétszintes növényállománnyal telepített, legalább 45 cm termőréteggel megvalósított és
legalább a telek 5 %-án háromszintes növényállománnyal telepített, legalább 81 cm termőréteggel megvalósított
intenzív zöldtetők együttes kialakítása esetén a zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
** irodalétesítmény, vagy szálláshely szolgáltató elhelyezése esetén alkalmazható max. épületmagasság
*** a maximális beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten 100%, amennyiben ezeken a szinteken
intézmény, közintézmény vagy gépjárműtároló kerül kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó
alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80%-nál nagyobb
**** a földszinten alkalmazható előírás, az emeleti szinteken a legnagyobb megengedett beépítés mértéke
legfeljebb 55%
° kizárólag kulturális és kereskedelmi rendeltetések céljára igénybe vett telkeken, amennyiben a telekterület
legalább 50%-a közvetlenül a közterülethez kapcsolódva közforgalom elől el nem zárt, a zöldfelület legkisebb
mértéke 10% lehet.

Hatályos tervi állapot

Tervezett tervi állapot

Övezeti besorolás:

Lke-2/BT/8

Lke-2/BT/2

Beépítési mód

SZ

„–”
(nem meghatározott)

Telek kialakítható
legkisebb szélessége (m)

18

14

Terepszint alatti beépítés
megengedett legnagyobb
mértéke (%)

0**

50*

Zöldfelület legkisebb
mértéke
(%)

65

60

Elhelyezhető rendeltetési
egységek száma:

a) 1500m2-es vagy kisebb méretű
telken legfeljebb két fő
rendeltetésű épület, a telken
összesen legfeljebb négy
rendeltetési egység,

a) 1500 m2-nél kisebb telek
esetében legfeljebb egy épület,
legfeljebb két rendeltetési egység,
b) az építési övezetre
meghatározott legkisebb
kialakítható telekterületet
meghaladó átmenő telken két fő
rendeltetésű épület, a telken
összesen legfeljebb két rendeltetési
egység,
c) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2nél kisebb telek esetében legfeljebb
két épület, legfeljebb három
rendeltetési egység,
d) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2nél kisebb telek esetében legfeljebb
három épület, legfeljebb négy
rendeltetési egység,
e) legalább 3000 m2-es telek
esetében legfeljebb négy épület,
legfeljebb hat rendeltetési egység,
azzal a megkötéssel, hogy egy
épületben legfeljebb két
rendeltetési egység alakítható ki, a
b) pontban meghatározottak
kivételével.

** új építmény alá pince nem * A szabályozási terven
alábányászott területként jelölt
készülhet
területeken új építmény alá pince
nem készülhet.

b) 1500m2-nél nagyobb méretű, de
3000m2-t meg nem haladó méretű
telek esetében legfeljebb három fő
rendeltetésű épület, összesen
legfeljebb öt rendeltetési egység,
c) 3000m2-t meghaladó telek
esetében legfeljebb négy fő
rendeltetésű épület, a telken
összesen legfeljebb hat
rendeltetési egység helyezhető el,
és
d) egy fő rendeltetésű épületben
legfeljebb két rendeltetési egység
létesíthető.

Hatályos KÉSZ
40. § Ahol az építési övezetben a kialakult állapotra
való tekintettel a beépítési mód nem került
meghatározásra, a beépítés feltételei az alábbiak:
a) azon telkek esetében, amelyek szélessége
meghaladja a 15,0 métert, új épületet
szabadon álló beépítési mód szerint kell elhelyezni.
Ennél kisebb telekszélesség esetén új épület
oldalhatáron álló beépítési mód szerint Is
elhelyezhető. Ebben az esetben az építési hely
amellett a telekhatár mellett van, amely irányába a
nagyobbik telepítési távolság biztosítható,
b) azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek
oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépültek, ott
a közbenső telek szélességétől függetlenül,
oldalhatáron álló beépítési mód szerint építhető be a
telek,
c) azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek
oldalkert nélkül épültek be, ott a közbenső telek
szélességétől függetlenül, zártsorú beépítési mód
szerint építhető be a telek,
d) meglévő épületet bővíteni a kialakult beépítési
módhoz tartozó építési helyen belül lehet, és
e) amennyiben meglévő beépítés esetén egy telken
belül egyik szomszédos telekhatár mentén sem
biztosított a 3,0 méter széles oldalkert, a telek
zártsorú beépítési mód szerint építhető be, a
telepítési távolság betartása mellett.

Módosítási javaslat
40. § Ahol az építési övezetben a kialakult állapotra
való tekintettel a beépítési mód nem került
meghatározásra, a beépítés feltételei az alábbiak:
a) azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek
oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépültek,
ott a közbenső telek szélességétől függetlenül,
oldalhatáron álló beépítési mód szerint építhető be
a telek,
b) azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek
oldalkert nélkül épültek be, ott a közbenső telek
szélességétől függetlenül, zártsorú beépítési mód
szerint építhető be a telek,
c) azon telkeknél, melyek nem tartoznak az a) és b)
pontban meghatározott esetekbe, a beépítési
feltételei az alábbiak:
ca) amennyiben a telek szélessége
meghaladja a 15,0 métert, új épületet
szabadon álló beépítési mód szerint kell
elhelyezni.
cb) amennyiben a telek szélessége 15,0 méter
vagy ennél kisebb, új épület oldalhatáron álló
beépítési mód szerint is elhelyezhető. Ebben
az esetben az építési hely amellett a
telekhatár mellett van, amely irányába a
nagyobbik telepítési távolság biztosítható,
d) meglévő épületet bővíteni a kialakult beépítési
módhoz tartozó építési helyen belül lehet, és
e) amennyiben meglévő beépítés esetén egy telken
belül egyik szomszédos telekhatár mentén sem
biztosított a 3,0 méter széles oldalkert, a telek
zártsorú beépítési mód szerint építhető be, a
telepítési távolság betartása mellett.

1.1.1.
Hatályos KÉSZ
„11.§ (6) Környezetbarát technológiájú gépkocsimosó
KÖu jelű övezetek mentén elhelyezkedő Vi-2, Vt-H,
K-Ker/BT/2 jelű parkolási létesítményeiben Is
elhelyezhető.”

Módosítási javaslat
3. § 11a) Környezetbarát technológiájú
gépkocsimosó: Csatornahálózatot nem terhelő,
savas, lúgos és szilikon alapú anyagoktól mentes,
környezetbarát tulajdonsággal rendelkező
ápolószerekkel működő, szárazgőzös gépkocsimosó.
3. § 16a. Parkolási létesítmény: Parkolóház,
mélygarázs, parkolólemez.
16b. Pakolólemez: Olyan építmény, amelynél a
nyitott parkoló felületek egymás felett több szinten
helyezkednek el.”

