
 
 

  

 

H I R D E T M É N Y  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat megkezdte az új Településfejlesztési Koncepció 
terveztetését, ezzel párhuzamosan, az elfogadása óta összegyűlt tapasztalatok figyelembevételével 
szükségessé vált módosítani a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendeletet is.  

A jelenleg is hatályos, Józsefváros fejlesztéséről szóló 9/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet, valamint a 
településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet elérhető a Józsefvárosi Önkormányzat 
honlapján az alábbi linkeken: 

http://jvo.hu/rendeletek/1280_2007_9_jozsefvaros_fejleszteserol1.pdf 

http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/659_telepuleskep_vedelmerol_szolo_34-2017.pdf 

Az Új Településfejlesztési Koncepció célja a kerület legfőbb gazdasági, társadalmi és környezeti 
célkitűzéseinek hosszú távú megfogalmazása, valamint ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgáló főbb 
fejlesztési irányok meghatározása. A Fejlesztési Koncepció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet alapján, a vonatkozó magasabb szintű tervekkel és 
a kerületi településképi rendelettel összhangban készül, tehát figyelembe veszi a Főváros Közgyűlés által 2014-
ben elfogadott Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepciót és a településkép védelméről szóló 
34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendeletet. 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 8/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján felhívom a Településfejlesztési 
koncepció és a településkép védelméről szóló 34/2017.(IX.14.) önk. rendelet körében azokat a 
természetes személyeket (helyi lakosságot), gazdálkodó szervezeteket (VIII. kerületi fiókkal, telephellyel, 
székhellyel rendelkező intézményeket, vállalkozásokat, szervezeteket), területileg érintett civil, valamint 
valamennyi egyház és elismert vallási tevékenységet végző szervezeteket, hogy 2018. február 28-ig 
bejelentkezhetnek partnerként. 

A bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél (Városépítészeti Iroda, 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67. III. emelet 306.), illetve a partnersegi@jozsefvaros.hu e-mail címre történő elektronikus levél 
megküldésével a megadott határidőn belül benyújtott írásbeli kérelemmel történik, amelyben meg kell jelölni a 
kérelmező nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. A bejelentkezéssel – amennyiben a bejelentővel 
kapcsolatos jogszabályon alapuló kizáró ok nincs és az érdekeltsége valószínűsíthető – a természetes 
személyek és a szervezetek – utóbbiak megjelölt képviselőik útján - partnerekké válhatnak, értesítésük a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletben előírtak szerint történik. 

A bejelentkezett partnerek a településfejlesztési koncepció készítésével kapcsolatos véleményüket 2018. 
március 5-ig adhatják meg. 

 

Budapest, 2018. február 2. 

 

Iványi Gyöngyvér sk. 

főépítész 
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