
 

 
Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete 

 a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány 
utca – vasútvonal - kerület határ  által határolt terület kerületi építési szabályzatáról 

szóló 16/2018. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített         
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.              
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló           
1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi            
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában            
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány                   
utca – vasútvonal - kerület határ által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló             
16/2018. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az építési övezetekben szabadonálló beépítés esetén csak az előírt legkisebb           
telekméret 1,5-szeresénél nagyobb telekre helyezhető el több épület.” 

 
2. § A Rendelet 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:  

 
„(7) Vt-M-XI-07 jelű építési övezetben az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek          
és szabályok betartása mellett a hátsókert mérete lehet 0 méter is.” 

 
3. § A Rendelet 44. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki: 

 
„(7) A Vi-2-XI-12 építési övezetben a 3.c. mellékletben foglaltakkal ellentétben          
minden újonnan elhelyezett önálló 1,5 lakás rendeltetési egysége után 1 db           
személygépjármű elhelyezését kell biztosítani. 
 
(8) Vi-2-XI-12 jelű építési övezetben az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek és           
szabályok betartása mellett hátsókert mérete lehet 0 méter is.” 

 
4. §  (1) A Rendelet 1.a mellékletének részlete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
(2)  A Rendelet 1.a mellékletének részlete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
(3) A Rendelet 1.a mellékletének részlete helyébe a 3. melléklet lép. 



 

 
(4) A Rendelet 1.a mellékletének részlete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
(5) A Rendelet 1.a mellékletének részlete helyébe a 5. melléklet lép. 
 
(6) A Rendelet 1.a mellékletének részlete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
(7) A Rendelet 1.c mellékletének helyébe a 7. melléklet lép. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

  
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                             Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 polgármester                                                           jegyző 
 
 

  



 

I n d o k o l ás 
a  Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány 
utca – vasútvonal - kerület határ  által határolt terület kerületi építési szabályzatáról 

szóló 16/2018. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
szóló rendelethez  

 
 

Az 1. §-hoz 
 

A rendelkezés pontosítja a szabadonálló beépítésű területeken az épületek számára vonatkozó           
előírást. 

 
A 2. §-hoz 

 
A rendelkezés a Vt-M-XI-07 övezetben a hátsókert méretére vonatkozó kiegészítést          
tartalmazza. 
 

A 3. §-hoz 
 

A rendelkezés a Vi-2-XI-12 övezetben a lakórendeltetésre vonatkozó parkolási előírás          
módosítását, továbbá  a hátsókert méretére vonatkozó kiegészítést tartalmazza. 
 

A 4. §-hoz 
 

A rendelkezés (1)-(6) bekezdései a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap          
részleteinek cseréjéről, a (7) bekezdés a beépítési mutatókat tartalmazó táblázat cseréjéről           
rendelkezik. 
 

Az 5. §-hoz 
 

Hatályba léptető  rendelkezést tartalmaz.  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest         
XI. kerület, Galvani út – Andor utca - Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal -                   
kerület határ által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló rendeletének          
módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2)              
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

A rendeletalkotás számottevő társadalmi, gazdasági hatást       
nem eredményez. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

A rendelet megalkotásának kimutatható költségvetési hatása       
nincs. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A rendelet megalkotásának kimutatható környezeti és       
egészségügyi következménye nincs. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

A rendeletalkotás adminisztratív teher változást nem       
eredményez. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

 Nem releváns. 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek  
  
  

A rendelt elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és         
pénzügyi feltétel biztosítását nem igényli. 

7. Egyéb információ  
  
  
  

 - 

  
  
  
  
 

 
 
 
 


