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Budapest Főváros YIII. keľĺilet Józsefváros onkoľm ányzat Képviselő.testĺĺletének
. .. |2017 .(...) iinkoľmá nyzati,ľendelete

a Jĺízsefoáros Keľületĺ Epítési Szabá|yzatáľról (JOKÉSZ) szóló 66t2007. (KI.12.)
iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Kęviselő-testtilete az epített
köľnyezet alakítísaról és védelméről szóló |997. évi LXXVil. törvény 62. $ (6) bekezdés 6.

pontjában kapott felhatalmazás alapjĺĺn, Magyarországhe|ý önkormanyzatairól sző|ő 20||.
évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített kĺimyezet alakításáról
és véđelmé:rőI szőIő 1997. évi LxxVI[. törvény 13.$ (1) bekezdésében meghatátozott
feladatkörében eljĺírva, a kövętkezőket rendeli el:

;

l.is A Józsefuĺíros Kerületi Építési Szabźiyzatáról (JóKÉSZ) sző|ő 6612007. (X[.12.)
önkormán1zati rendelet (a továbbiakban: lorÉsz) 1,4. $-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:

,,(3a) Amennýben oldalsó és hátsó telekfiataron elhelyezkedő ętile(rész)ekti:zfa|ában lévő
légaknĺáľa huzamos tartőzkodźts céljríľa szolgáló helýség nýlik, alĺí<or azijorclan beépítésre
kerülő telken a légaknát alapterĹiletében légudvaľ méretűre kellkiegészíteni. Ez esetben a (3)

bekezdés előírása figyelmen kívül hagyható.''

2. s A lorÉsz 3. mellékletének 9. szátm,ű szelvényének a 38830/3 he|yrajzi szrímú telek
területére vonatkozó szabźiyozási teľvi elemei helyébe, ę rendelet 1. mellékletének
szabéiyozási tervi elemei lépnek.

3. $ Ez a rendelet 20|7.június 9. napján lép hatályba.

Budapest, 2017. jt'inius ...

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Budapest Főváros YIII. keľĺilet Jĺízsefváľosi Onkormányzat Képvĺselő.testtiletének
a Józsefuáros Kerĺiletĺ Epítési Szabá|yzatáľól (JOKESZ) szóló 66t2007. (KI.12.)

tinkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľól szĺĎlĺó

.. . . . . l20I7 . (...) tinkormányzati rendelet ĺndokolása

1. Általános ĺndokolás

A telepiilésfejlesztési koncęcióľól, az integrált teleptilésfejlesztési stratégiáÍól és a
telętilésľendezési eszközökről, valamint egyęs településrendezési sajátos
jogintézrnényekľől szóló 3|4120|2. (XI.08.) Korm. rendelet 29lA. $ (2) bekezdése aIapjźn
lehetőség van a rclKÉsz módosításĺĺra magasabb szintű jogszabźú|ya| való ütközés és rajzi
pontatlanság javitása miatt.

2. Részletes indokolás

1.$ -hoz

Tekintettel a kerĹilet nagyvárosias jellegére, abeepítés jellemzően zártsorű, alri aztjelenti,
hogy a szomszédos telkeken az épületek tí,lzfal|a| csatlakoznak egymáshoz. A hosszú
h,nfa|akat légudvarok és légaknak szakítjfü ffi€g, melyek az ide nýló lakások
mellékhelýségeinek természetes szellőzését hivatottak biaosítani. Az évek sorł{n azonban
sok esetben alakítottak át a lakásokat úgy, hogy ma mĺíľ lakószoba ablaka is nýlik ezekre.
|Jgyanez a megoldás a légaknfü esetében teljesen szabźiyta|an az oTÉK 70. $ (6) bekezdés
a) pontja a|apjźn, azoĺbal ha a tarsasházak a|apitásakoľ az aIapítő okiľat mellékletét kéryezo
alaprajzoĺ a helýség szobaként került felttintetésre, úgy nem tekinthető szabáiýa|aĺlnak az
ablak ilyen módon töľténő kialakítása. A módosítás megfelel az oTÉK 71. $ előírásainak,
amely a légudvarban nem tiltja a kĹilönböző funkciójú helýségek egybe sze|Iózését.

2.$-hoz

A Keľęesi út 11. szźm a|attí (38830/3 he|yrajzi szrámú) telekre vonatkozóan ellentmondás
van a 20|1. évi Ke$ileli Szabéiyozátsi Terv (a továbbiakban: KSZT) és a jelenleg hatályos
között. Jelenleg a JOKESZ mellékletét ké:pező hatályos KSZT csak a telek keleti részén egy
körülbelül öt méter széles sávban Árta|maz építési helyet, mely gyakorlatilag ellehetetleníti
a 38830/3 helyajzi számú telek beépíthetőségét. A 201|. évben hatályos Kerĺileti
SzabáIyozátsi Teľven azoĺban még eppen ennek ellenkezője szeręelt, egy 5 m-es oldalkeľt
mellett, széles beépítési he|y źlbrźnolásával. Az epitési hely a KSZT 20II. évi állapotán még
|ótthatő, majd valószínuleg egy adminisztrációs hiba következtéberl csökkenhetett le erre az
öt méteres sávra. e. lórÉsz módosítássa| az ingat|an beépíthetősége kedvezőbb |esz, a
szomszédos telkek beépítését pedig avéitozás nem érinti hátrányosan.

3.$ -hoz

Hatźiyba léptető ľendelkezésekęt taľtalmaz.



Hatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell verľri, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $ (1) bekezdése e|őíqa az előzetes
hatásvizsgźiatot:,,A jogszabźiy etókészítője _ a jogszabály feltételezett hatásaihoz ígazođő
részletességú előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabáiyozás várható
következményeit. Az e|ózetes hatasvizsgálat eredményéro| a Koľmarry által előterjesztendő
toľvényjavaslat, illetve koľmĺínyľendelet esetén a Kormanyt, önkoľmányzati ľendelet esetén
a helý önkoľmanyzat képviselő-testĹiletét tá$ékoztatru kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet
úgy, hogy az źůtaLa meghataľozott esetben a közjogi szewezetszabźt|yoző eszkł3z elkészítője
előzetes hatásvizsgálatot végez.',

A hatásvizsgálat soran a Jat. 17. $ (2) bekezdésben meslatźrozottakat kell kĺilönösen
vizsgálni.

1. Taľsadalmi, gazdasági' költségvetési hatása:

Az á||ani és a magánszektor fejlesztéseinek építészetileg több lehetőséget biztosít.
Költségvetési hatása nincs.

2. Kómyezeti és egészségi következményei: Nincs.

3. Adminiszftativ tęrheket befolyásoló hatása: Nincs

4. A jogszabźiy mega|kotásłínak szfüségessége, a jogalkotás elmaradásának vźtrható
következrnényei:
A módosítás elmaľadása jogbizonýalanságot okoz több üres telek beépítése tekintetében.

5. A jogszabály alkalmazásźůloz szfüséges személý, szervezeti, tárgý és pénzügý
feltételek:

A módosított rórÉsz aka|mazásźhoz szfüséges feltételek a Vrĺľosépítészeti kodan
biztosítottak.
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Bud apest Fóváľos VIII. keľĺilet Jőzsefo áľos onko ľm ányzata
Képviseló-testĺĺletének

6612007 . (x[.12.) ľende|ete
Jőzsefváros Keľĺileti Epítési Szabá yzatátľol 1ĺóxÉsz;

Budapest Fóváros VIII. kerĹilet JÓzsefuárosi onkormányzat Képviseló-testiilete a helyi
cinkormányzatokről szőlÓ, mÓdosított 1990. évi LXV. tĺirvény 16. $-ában, va|aniĺt az
épitett kĺirnyezet alakításárÓl és védelméról szőlő 1997. évi LXXVIII. t<irvény 14. $ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapjrán megalkotja Budapest JÓzsefuáros KerĹileti
Epítési Szabźiyzatát (továbbiakban JOKESZ).

14.$ (3) oldalsÓ és hátső telekhatar felé, valamint egy telken beliil elhelyezkęďo
épiilet(rész)ek egymással szemk<jĺi homlokzatai kőz<jtt legalább 10 méter távolság
biztosítása kôtelezó, amennyiben legalább azegy1khomlokzat huzamos tartőzkodás
cé|j ár a szo l gál Ó helyi sé g nyílás át tartaImazza.

Budapest Fóváľos VIII. kerĺilet Jőzsefváľosi onkoľm ny zat
Képvise|ó-testiiletének

... /20ll . (...) łinkoľm ányzati rendelete
a Jőzsefváľos Keľĺiletĺ Epítésĺ Szabáiyzatátľol 1ĺóxÉsZ) szői 66t2007. (KI.12.)

iinkormánvzati ľendelet m dosítĺĺsáľől

%
cno)

Budapest Fóváros VIľI. keriilet JÓzsefuĺáľosi onkoľmányzat Képviseló-testĹilete az
épített kőrnyezet alakításárÓl és védelméról szőlÓ 1997 . évi LxxvIII. tÖrvény 62. $
(6) bekezdés 6. pontjában kapott fe|hata\mazźls alapján, Magyarorszáę helyi
ônkormányzatairől szóIó 2011. évi cLXxxD(. torvény 23. $ (5) bekezdés 6'
pontjában, és az épített kĺlrnyezet alakításáről és védelméról szÓlÓ |997, évi
Lxxvm. tĺirvény l3.$ (1) bekezdésében meghatározott fe|adatk<jľében e|jźrva, a
kôvetkezóket rendeli el:
1.$ A Jőzsefuáros Kerĺileti Epítési Szabźiyzatźttól (JOKESZ) szóllő 6612007. (xtl.12.)
onkormányzati rendelet (a továbbiakban: ITKÉSZ) 1'4. $-a a kĺĺvetkezö (3a)
bekezdéssel egésziil ki:
[(3a) Amennyiben oldalső és hátsö telekhatáľon elhelyezkedö ép let(rész)ek
tíizfalőban Iévó légalĺrtára huząmos tartőzkodás céljdra szolgálö helyiség nyílik, akkor
az jonnan beépítésre kert;ló telken a légalcrlát alapteľiiletében légudvar méľetúre kell
kiegészíteni, Ez esetben a (3) bekezdés elóírásafigyelmen kív l hag,,hatö. ]
2.s A JÔKESZ 3. mellékletének 9. szźlm szelvényének a 38830/3 helyrajzi számtl
telek teriiletére vonatkoző szabá|yoztlsi tervi elemei helyébe, e rendelet 1.

mellékletének szabá|yoztsi tervi elemei lépnek.

3. $ Ez a rendelet 2017. jrinius 9' napján lép hatályba'
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