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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
testülete száłmára

Tisztelt Képviselő.testĺĺ let!

I. Tényállás és a döntés a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Józsefuiíľosi pályaudvaron 2005. decemberében, 8 éve megszúnt a vasúti foľgalom. A
terület nagy része azőtahasznosítatlanul áII, á|Iaga leromlott, ľomos.

A Budapest VIIL kerület, Fiumei iÍ 22-26.hźrzszźtm a|atti,38818/30 he|yrajzi szźmű ingat-
Ian, a Józsefuárosi pályaudvar ftiépülete miĺemléki védettséggel rendelkezik az egyes ingat-
lanok műemlékké nýlvánításĺĺľól, valamint műemléki jelentőségu területté nyilvanításáról,
illetve műemléki védettségének megszüntetéséről sző|ő 5312011. (vtrI.25.) NEFMI rendelet 42.

$ (1) bekezdése alapján.

A Képviselő.testtilet a 36|12012. (X.18.) szźtműhatározatźtban döntött arról, hogy ingyenes
vagyonátruházásikére|met nyújt be az MNV Zrt. felé MAV ingatlanok önkormanyzati tu-
lajdonba kerülése célj ából.

A Képviselő-testĺilet először a432120|2 (XII.6.) sz.hatátozatźlbanfejezte ki azon szźndékźlt,
hogy a Józsefuaľosi pályaudvar frépületében a Holokauszt Emlékközpoĺt legyen, illetve
nýlatkozott arľól, hogy ezt az EmlékJ<özpont fenntaľtja, amennýben ąz ęp,ü\et az onkor-
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BBľgRĺs szľÉ spo ALKÁLMAS :

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi X
Határ ozati jav as|at a bizottság, számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesz-
tés megtárgyalását.

A Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megfźrgya-
lását.

mźny zat tulaj donáb a keľĹil.
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A Képviselő-testtilet megalkotta a38l2O1l3. (VII.25.) szźlmírendeletét a ĺórÉsz módosítá-
sára vonatkozóan, mellyel lehetővé vźtlt avasúti terĹileteken a telekalakítás.

A Képviselő-testĺilet 354ĺ2013. (Ix.18.) szźtmuhatźrozatában döntött arról, hogy módosítja
a JOKESZ-t a Józsefuaľosi pályaudvar teľĹiletén a Holokauszt Emlékk<izpont megvalósítá-
sanak érdekében. A módosításról szóló 50/2013.(XII.4) önkormányzati rendelet 2013. de-
cember 5-én hatályba lépett. Ez amőďositźsk.lzźrőlag a volt állomásęület telke és ahozzźt
közvetlenül csatlakozó telekből, a volt peron környékén vźitoztatottaz e|őirásokon, a pźĺya-
udvaľ többi ľészén maľadtak arcrÉsz addig is hatályos előíľásai.

A Kormány 103Il20|3. (I. 30.) sz.határozata szerint egyetéľt azza\,hogy azűjneľrlzetiköz-
gyrĺjteméný éptiletegyüttes (múzeumi negyed) a budapesti otvenhatosok tere és a VĺĺroslĹ
get terĹiletén valósuljon meg.

A múzeumi negyed megęítésére a Józsefuĺárosi pályaudvaľ a következő indokok szerint
alkalmas.

A Józsefuaľosi pályaudvaľ a belviáľoshoz legkĺizelebbi nagy teľülettĺ (26ha) kisebb rész-
ben állami nagyobb részben vĺÁv Zrt. fi|ajdonú fejleszthető terĹilet. Nagyon jó közlekedési
kapcsolatokkal is ľendelkezik.

A területľe tewezett projektek köZül jelenleg csak a Holokauszt Gyermekáldozataiĺak
Emlékhelye megépítése biztosított. Sern vidĺĺmpark, sem Universiade falu nem lesz ott, a
kertilet tita| tewezett sport- és rendezvényközpontnak finanszírozása sęm tisztźnott. A Jó-
zsefuárosi pályaudvar 26 hektaros terülęte elegendő helyet biztosít arra,hogy elférjen a ja-
vasolt új nemzeti közgyĺijteméný épületegyüttes a szükséges parkosítással, akaľ a testtileti
döntés éľtelmében teryezetÍ sportfejlesztés mellett is.

A Józsefuiírosi pályaudvar környéke sokat profitálhat egy fejlesztésből, amely a környék
iĺgatlanáraithuzza. A kömyéken még nagy ingatlantulajdonos az önkormźnyzat, így a kö-
zös kassza is élvezné egy jól sikerült beruházás hasznát. A pályaudvar környéke tele van az
esetleges bővítésekhez haszná|ható további lehetséges fejlesztési helyszínekkel (pl Ganz
gyérteIep, B aľo ss kocsiszín).

Józsefuiárosban a kultúra kiernelt prioľitás, ezzę| tovétbbi oľszágos kulturális intézménye-
ket is kaphatnánk.

A Vaľosligetbe tervezęttberuhźnás viszont több szakma szervezeteinek kétségeit kiváltotta.
Urbanisták, építészek oldalĺĺról gyakľan hangzik e| az az érv, hogy a Városliget maľ most is
tűIhasznźůt, Budapest legnépszenĺbb zöld területe. Ezttovźlbbi beépítésekkel teľhelni hiba. A
múzeumi szakma egy része pedig annak a véleményének ad hangot, hogy a múzeumokJroz
kapcsolódó épületek (raktárak, kutatóhelyek) a vłĺrosligeti elhelyezése hely hirĺnyában nem
megoldható, a Varosliget környéki 6.,7. és 14. keľület maľ megtelt.

l|llźlr évtizedek óta az atrend, hogy a zöldfelületek beepítése (pusztítása) helyett ún. barna-
mezős (rozsdamezős) beľuhazásokat visznek végllez, azaz a régi elhagyott ipari terĹileteket
(mint a Jőzsefuźlrosi pályaudvar) hasznosítjfü modem funkciók beépítésével. Jó példái en-

nek a londoni olimpia helyszíne, és az első orban kormány ídószakźtbarl éptilt Nemzeti
S zíĺlhźn helyszínvál asztása.

Józsefuaľosban komoly igény és szfüség van új zöldfeltiletekľe, amelyet azűj negyed teľüle-
tén legalább 50%o-ra elő lehet irni. Ez lényegesen emelhetné a kerĹilet egy főre jutó zöldfelti-
leti mutatój źú, amely jelenleg az ajáil,ásoknak csak mintegy otode.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuáľosi pályaudvar területének mielőbbi hasznosítása kertiletĺink érdeke. Fontos vol-
na, hogy olyan funkció települjön a területľe, amelyet a Kęviselő-testtilet kiemelt prioritás.
ként kezel, és amelynek ťĺnanszírozásakézze| fogható. Tekintettel arľa, hogy apáiyaldvar
teľülete ÍIe:rÍL az onkormányzat fulajdona, ahatźrozati javaslat csak javaslatot fogalmazmęg.



III. Diintés .célja, pénziigyĺ hatása

A döntés célja annak elősegítése, hogy a pályaudvar teľülete minél hamarabb hasznosuljon,
valamint vaľosszerkezeti funkciók elhelyezéserejavaslatot adjon. A javaslat szerint a nem-
zetiközgy(ijteméný épületegyüttes a Vĺírosliget helyett a Józsefuaľosi pályaudvar területén,
,,barÍlamezős'' beruházásként keľüljön megvalósításra, melynek pozitív varosfejlesztésí gaz-
dasági hatásai széles körben erződne.

A döntésnek az onkormźnyzat szźtmźrapénzügý hatásanincs. Hosszú távon, amennýbcn a
beruhĺázás megvalósul, az idegenforgalom, és az azt kiszolgáló gazdasźrytr' társaságok helý
adó befi zetéseinek növekedés e várhatő.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorczág he|ý önkormányzatafuó| szoló 2011. évi
CLxxxIX törvény 6. $ b) pontján, a23. 5 (5) bekezdés 13. pontjan és a 4|. $ (3) bekezdé-
sén alapul.

Ké ľe m az a|á.}bi határ ozati j avas lat e lfo gadá s át.

H,ą.rÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. javasolja a Polgármesternek, kezdeményezzeÍL egyeztető tźrgyalásokat Balog Zo|tán
emberi erőforrások miniszteľével és Baĺín Lász|ő miniszteri biztossal, annak érdeké-
ben, hogy aneĺnzetikozgyujteĺnéný éptiletegyüttes beľuhazás a1031/20|3. (I. 30.)
sz. Koľm. határozatźlban foglaltaktól eltérően a Jőzsefvźrosi pályaudvaľ területén ke-
rülj ön megvaló sításra.

2. felkéri a Polgármesteľt, hogy az egyeztetések folyamĺĺn a következő önkoľmtnyzati
érdekeket vegye fi gyelembe:

a) a Józsefuĺĺrosi pályaudvar teľĹiletének mielőbbi hasznosítása keľĹilettink érdeke,

b) Józsefuaľos elkötelezett aGanz-, és Magdolna negyedek fejlesztésében, erre kittĺnő
lehetőséget kinźi anemzeti kozgyiijteméný épiiletegyüttes felépítése,

c) a Jőzsefvźtĺosi pályaudvar abe|városhoz legközelebbi nagy terĹilettĺ (26ha) ľĺÁv
Zrt és állami fulajdonú fejleszthető tertilet,

d) a Jőzsefvéltosi terĹileten aberuházás természetkárosítás nélktil megvalósítható, sőt
egy romos elhagyatott terület rehabilitációja valósulna meg'

3. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Képüselő-testtiletet attrgya|ások ered-
ményéről.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1.,2. pontok esetében: 2015. marcius 30.

3. pont esetében: f0I5. májusi rendes testtileti ülés

Budapest, 20|5. március 05.

Tcirvényességi ellenorzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző . l?

nevéppp és megpű,ft'á,v,Ó|

I/Ly-|lłilŁ ĺlLUW
dľ. KováďsGabriella

a|jegyző 2Ü15 ĺ'{Áľi

rAvb%r,;ž Jakabfl'Tamás
képviselő
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