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L A K O S S Á G I  F Ó R U M  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Az NKSZKÉSZ módosítása kapcsán. 

Dátum:  2020. október 8-án (csütörtökön) 15
00

, órakor  

Helyszín:  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest, 1082 Baross utca 63-67.)  

III. emelet 300-as dísztermében 

Levezető: Barta Ferenc – főépítész 

Jelenlévők:  

Barta Ferenc   – főépítész, Városépítészeti Iroda 

Csutor Ágnes    – ügyintéző, Városépítészeti Iroda 

Meghívottak:  

Magukat érintettnek tekintő természetes személyek (helyi lakosság), gazdálkodó szervezetek 

(VIII. kerületi fiókkal, telephellyel, székhellyel rendelkező intézmények, vállalkozások, 

szervezetek), területileg érintett civil, valamint, valamennyi egyház és elismert vallási 

tevékenységet végző szervezetek (partnerek) 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 17/2018. (VII.18.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a 

lakossági fórum kihirdetésre került – Kerületi újságban, honlapon, hirdetőplakátokon. Az 

NKSZKÉSZ módosításának tervezetét ezzel párhuzamosan a Városépítészeti Iroda az 

érdeklődők számára elérhetővé tette a kerületi honlapon.  

Jelenlévő partnerek:  

Tóth Imréné– helyi lakos; Kiss Károlyné – helyi lakos; Vámos Andrea – helyi lakos 
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Barta Ferenc köszöntötte a megjelenteket és ismertette a partnerségi egyeztetés tárgyát. 

Részletesen elmagyarázta az NKSZKÉSZ rendelet módosítás célját és indokait.  

Kiss Károlyné által felhozott példára, mely szerint az átjárás megengedése milyen károkat 

okozott a lakóházukban egy szomszédos építkezés kapcsán Barta Ferenc elmondta, hogy az 

ehhez hasonló építkezésekhez kapcsolódó átjárás a társasházakkal kötött szóbeli vagy írásbeli 

megegyezés alapján történik, nem a Szabályzat engedi ezt meg.  

Kiss Károlyné erre elmondta, hogy attól tart, hogy így kötelező lesz megengedni a jövőben az 

átjárást. Valamint, hogy ki kellene egészíteni akkor a paragrafust az okozott károk javítási 

kötelezettségével is. 

Barta Ferenc válaszul elmondta, hogy a rendelet kiegészítése nem az építkezésekre 

vonatkozik, hanem egy általános átjárást biztosít szomszédos telkek föld feletti szintjei között. 

Az építkezések során keletkezett károk kijavítása nem a Szabályzat hatásköre. 

Főépítész Úr 15:13-kor további kérdés hiányában és a jelenlévők egyetértésével lezárta a 

lakossági fórumot. 

  

S.k. 

Barta Ferenc 

főépítész 

 

A Jegyzőkönyv az Mötv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel. 


