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Budapest Józsefuárosĺ onkormá nyzat

Képviselő.testůi|et e számära

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

A Józsefuĺárosi Önkormányzat 2005 májusában elindította a kerťilet teljes területęre

Józsefuaľos Kerületi Építési Szabźiyzatának és Szabáiyozási Tęrvének teľveztetését

(továbbiakban: ĺorÉsZ és JKSZT), mely hosszú egyeztetési folyamat után2007-ben készült
el, és az év végen a kęviselő.testiilet 6612007. (xI. 12.) szĺímú önkormanyzati reĺrdelettel
elfogadta. A szabźiyzat és melléklete a szabĺílyozási terv - Ínĺľrt azt aZárő rendelkezések 39.

$ tartalmazza - két terĹileteĺr nem lęett hatrĺlyba. Az egylk a 39. $ Q) a) gontja szerint, a
kertiletben található vÁv területek, alrova a ffivaros döntése a|apjźn, a MAV és a frvaros
ťlnallszirozĺísa mellett kĹilön szabéiyzat és szabá|yozősi terv keszült, mivel a tęriilet
átminósítéséhez FSZKT módosítłísra volt szfüség. A mrásik terĺilet a 39. $ (2)b) pont szerint a
Horváth Mihály t€r - Német utca - József utca - or utca által hatĺĺrolt 2M. szĺĺmú tömb
terĺilete és a Horváth.Mihály tér.

đ:řł ĘE;1gtru

Előteriesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A kęviselő-testĺileti ülés iđőpontj a: Z0l2.július 19. .. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a ĺórÉsZhatźiyba léptetésére a Hoľváth Mihály tér _ Német
utca - József utca - Őľ utca által határo|t f44. szźtmĺu tömb terĹiletén és a
Horváth Mihálv téren

A napirerrdet nýlt iilésen kell targyalni, a döntés elfogadrásĺához minősített szavazattöbbség
sziikséges.

ErŐrÉszÍro säRVEnTI EGYSÉG: FoÉpÍľsszl Inooe

IGszÍľsTTE: SzeseoĺtĺÉ MorľÁn Évn.

PÉľzucyĺ ľrDEreTET NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁs: ĘJ^;

Joclroľrno''.3ď lŁ,
BpľpnrsszľÉsnp drru,urĺes :

RMAN Eonrľĺ'
TEGYZO

Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság vélemeľryezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati jav astat a bizottsátq, szźmrźE a:

A Vrírosgazdalkodrísi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Kęviselő-testiiletnek az elöterjesztés

mestársvalását.

?01? JÚL. o 
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IMég 2007.beĺr a ĺirÉsz tervezése során az Önkorm ányzat egyes kęviselői részerő|felmerťilt egy olyan-javaslat, hogy a 244. szĺímú tömbön kňászttil,.a Rĺĺkóczi térivásiírcsarnok felőt, 
^ .uje utca folytatĺásában gyalogos kapcsolat jöhesseí létre Józsefurĺroskö?pontjával, a Hoĺváth'\ĺr$lľ tena. Ezértí tęrveza az lranyađő (nem kötelező) elemekközött szeręlő ,,lnálló helyrajzi sztź1t91, útkent nyilvántartott magónút javasolt helye,,jelölést alkďmazta a teriileteĺr és a szabiĺIyzat ,,Yegjes és zĺáró reĺrde]kezések,, fejezetébenszövęesen szabáiyozta az ffintett telkek. beépít.ísévđ kapcsolatos szabĺílyokat . A szabilyzatés szabĺílyozásí terv egyeztetési fórumain, és a minis*äiuľnĺ terrrtanácśi bemuüatĺĺso n ígyszerepelt a teĺrreken a 244-estömb.

Az onkoľmányzatban nem született megegyezés aĺról, hogy ez a gyalogos kapcso1atlétrejöjjön.e, ezérl,,mint ezt az !. szźmtl'meiletletb entévő' jegyzőkönyvi kivonat bemutatjaaz
a javaslat szťiletett, hory a. szabá|yzat és a szabályozási t.* 

" 
terĺiléten ne lęjen hatályba.Mivel az önkoľmaĺyzanak szándékában eů|t a szabahyzatot a 244.es tömb területere ishatĺályta leptetni a helý egyeztetések tezám|tautĺĺn, a šzabetyzat lsĺzoos. cvl. l8.) szĺámúreĺrdelęttel történt móđosítĺásakor pontosította a rendeĺk ezést atti.'e*ezol.ąpe',:

38.$

,,(2) Az alábbi telkek a környezetfejlesztés, a kapcsolatok és a köaerületek kialakítrísa ésmeryalósítźsa, a sziikséges telekalakítás megvalósítĺísa esetén ąitrletot be. A
Ľ'^T:''é:ďezési célok megvďó sítĺísi költségeInek áúv ä||a|^át a Tei ęüŕsieĺrdezésiszeruł3dés

Tömb sorszáma Az érintett telkek helyľajzi szánna

244. tömb 35r92

35194

35203

35204

3520s

Amennýben a 2. szőtmű mellékletben talátható módosító reĺrdelettervezetet a Kęviselő-
testĺilet elfogadja aszabá|yozĺási tenr mellett a fenti rendelkezés is hatĺílybu tép

.q. rórÉsz későbbi módosítĺásai sorĺín nem k€rült előtérbe ez a kerdés , atava!ýév fotyamán|ezajlott átfogó módosítás sorĺín sem. Ezért a 244 szĺámú tömbre és a Horváth Mihĺí1y térľejelenleg is a Józsefuáros Kerťileti Vĺłro-sĺendezési és Építési Szabáiyzatĺĺrót Js,Szab eůyozásiTervéről szőlő 35/2004. NII. 15.) ök szłímú rendelet hatĺíIyoš ftásd: 
-iornsz 

zenorendelkezések 39. $ (3) bekezdés, valamint jeleĺr előterjesztés r. s". melřnetel.

Az utóbbi időbeĺr a^Horváth Mihlíly ter, mint kerťiletköąpont rendezése előtérbe keĺű|t, ezze|
9l'.".:Tggjsb.ęĺr a környezet reĺrdezése is akfuríliss ä vá|hat, a reĺrdezés ęrdekébeĺr szíikséges aJoKEsZ hatźiybalętetése a tereĺr és környezetébeĺr |évő źąą-estömbben.

Ahhoz, hogy a fenti területen a JóKÉSZ_hateÄyba lęhessen' módosítani kell a 6612007. (x]ľ..12.) önkormányzati reĺrdeletet. A 2007.beĺr 
-tefolytatott 

véIenenyezési eljárĺás során nemkaptunk olyan észrevételt, amely aT44.estömbre, iilewe a HorvďMihĺály t"erľe vonatkozott.Ez&. aFoepítészi koda nem látja akadá]'yáú ahatilýalętetésnek.

I Módosította a 35/20o8.(vl. t 8.)önk reĺrdelet



A tervezett módosítás költségvetési fedęzetet nem igényel.

A rendelefrľródosítás a ĺorÉsz 39. $.át, valamint a 3. és az 5. számílmellékletét érinti. (lásd
az etotĄesztés 2. és 4. szrĺmli melléklete).

A helý önkormrínpatokrólszóló 1990. évi LXV. törvény l0. $ (1) bekezdés a) pontja szerint
a kepviselő.testĹilet hatĺásköréből nem rvházhatő át a reĺrdeletalkotĺás.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegző

""",Z."^*WL!ź
Dr. Mészĺłr Eľika

a|jegyző
2012 JÚL 1 0.

łKobsĺs Nĺáté



1. sz. mel|ék|et
JEGvzol<ü\"wI KIVoNAT

Klszült Budapest Józsefuĺírosi onkoľmárryzat Kęviselő.testiilet 2007.decembeľ 05.én 1200
órakoľ a Józsefuĺírosi onkormĺányzat Poigrĺrmesieri Hivatĺ ui. em. soo."J*gyĺójában

megtartott l1. ľendes üléséről.

9ZAVAZíSNÁL JELEN ĺ/AN I 6 rrpĺĺlstĺo
A HATÁRŻZÁTHŻzuTALH)Z EGYSZERÚ szoroaľsÉc SZÜKýEGEY
u,ąrÁnozlr:
7s2t2007. (x[.0s.) lsIGEN O NEM 0 TARTozKoDÁssAL
A Kęviselő.testiilet elfogadja Dr. Kocsis Máté iigyreĺrdi indítvłínyát, hogy ameghívó szerinti2J;es:{ernretĺ ľqrusi suvilu""t (JoKEszý.es Kerĺiletĺ Szabályozási Tery (JKszT)
elfogadása és területĺ hatáIybalépésével kapcśohtos eryes ĺntézkedéselť, címiĺ napiľend
tárgya|asátt vegyék előre 11. napireĺrdként, valamint e napieĺrd tárgya1ásátkövetően az iilést
fiiggesszék fel.

A napiľend 11. pontja

20. Keľĺiletĺ ÉpftésÍ S?báiyza| {.|olcsZ) és Kerületĺ Szabáiyozási Telr, (JKszT)
elfogadása és terĺileti hatálybalépésével kapcsolatos eryes ĺniézľeaósek
(ínásbeli előterj esztés)

Előterjesztő: Csécsei Béla . polgĺĺrmester

szuVAZíSNÁL JELEN VAN ]6 KEPĺ/rsELo
A HATÁR)ZATH)zuTALHŻZ EGYýZERÚ szirlaasÉc ýZÜKýEGES
n,ąrÁnoz,ąr:

7s3t2007. (nr.0s.) lsIGEN O NEM 1 TARTizKoDÁssAL

A Kepviselő.testĺilet elfogadja Dľ. Kocsis Máté ügyľendi 111dítvanyát, hogy az ülés
felfiiggesztésere vonatkozó tigyreĺrd i inditvőnyáúvonjĺík ři.."u.

szAvAz^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPusELo
A RENDELET ELFoGADÁSÁHoZ MINŐSÍTETT szóroggsÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózsnrvÁnos rÉpvlsEro.rBsľurrľp rc IGEN, 0 NEM, oTARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA És NĺncerŔóľJÁ,q. BUDAPEsT JozsEr.vÁRosÖľronľĺÁľwzATÁNAK 6612007.. (x[.10.) sz. RENDEtEiÉi 
-Á. 

KERťILETInpÍľÉsl szNBÁLY zATRoL ĺĺoloszt

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési osztályon megtekinthető.

A ľendelet kĺhiľdetés ét v égzil SzeryezésÍ osztőiy



SZAI/AZASNAL JELEN VAN 16 KEPĺ/ISELO
A twTÁRzZATHIZATALHIZ ultĺosÍrĺrr szororasÉc szÜrsÉ,cr,s
ĺurÁnozur:
7s4t2007. (xlr.0s.) lsIGEN O I\TEM r ľłnľózronÁssĺ.r,

A Kęviselő.testíilet úgy dönt, hogy az ďábbi tęrĹiletek ęítési szabźiyzatźnak haĺílyba
lętetését, a keriiletfejlesztési koncepcióvď összefiiggésben, az eredmérryes egyeztető
tírgyalĺĺsok utáľr terjesszę e|o a polgiíľmester:

1. a ľĺ.ą,v teriiletek (Kerepesi út _ Baross tęr - Thököly út - Verseny utca _ Dózsa
Gyöľgy út által hatarolt tertilet, Asztalos Sandor utca menti vasúti peÄya' valamint a
Salgótarjáni út _ Fiumei rit - Uczy ter - Kőbányai út - Könyves Kiálman körut -
vasúti páůya által hatłárolt teriilet);

2. a244 számlű, Horváth Mihály ter - Nánet utca - József utca _ Őr utca által hatĺárolt
tömb és a Horváth Miháty ter területe;

3. a 308 szźtmű, Keręesi tlt _ Százados út - stróbl Alajos utca _ Asztalos Sĺłndor utca
által hatĺĺrolt tömb terülęte.

a 3. pontban felsorolt 308 jelű tömbben a 3883719 helyrajzi számi telek
vonatkozásárban a trírgyalĺások eredményesek voltak, ez#, a Kęviselő.testiilet felkéri
a Polgłírmestqt az Etv. 30/A $ szerinti teleptilésrendezési szerződés megkötésere.

A szeĺződésterrrezetet a Polgiírmester teľjessze elfogadrásra a GKKB elé. A
szerződéstervezetbeĺ az önkormáĺyzati kötelezettségvállalĺás ellęĺrértékeként 50 millió
ľt + Áľł szeręeljeĺr.

Hatĺĺridő: 15 nap.

A tömbbęn felsorolt többi telek, valamint a 316 jelű és a 320 je|(i tĺimb
vonatkozásábarl a Polgĺĺrmester folýasson trírgyalásokat a fejleszteni szźnđékoző
telektulajdonosolĺkal a településrend ezési szerződés megkötéseről.

Felelős: Polgármester

Hatríridő. 2008. augusztus 31.

A' határ ozat végľehaj tásáú v égzi: Főépítész



2.számű melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros Önko rmányzataKépvisető.testĺiletének

... 12012. (.......) önkormányzati ľendelete

a Józsefváros Keľĺiletĺ Épftési Szabáiyzatáľól (JóKÉ SZ) sző|ő 66ĺ2007.(xII.l2.)
önkoľmányzatí rendelet mĺídosításáról

Budapest Fővríros VIII. kerĺilet Józsefutáľosi onkormĺínpat Kęviselő.testĹilet e az qített
kömyezet alakítĺísĺíról és védelmeről szóló |9g7. év rxŕwľ. törvény 7.$ (3) bekezđés c)pontjában foglďt fe.lratalmazas alap1źn, az Alaptörveny 32. "*Ĺ 1i;. uetezdésében
megllatźtrozott feladatkörében eljránra a Ŕövetkezőket iendeli el.

l. $ A Józsefuĺáro9 reru|eti Építési_Szal9lvzatárćll (JóKÉSZ) szőlő 6612007. CXI.12.)<inkormĺĺnpati ľeĺrdelet (továbbiakban: Reĺrdeleg s. meĺěnete helyébe az 1. mel1éklět l.p.. 
,

2. $ (|) Ez a re,lrdelet 2o|2. augusztus 2|.én lę hatĺályba és a hatĺátyba lepését követő
napon hatáty źtt veszti.

Q) 
^Rendelet 

39. $ (2) bekezdés b) pontja hata|yźúveszti.

Budapest, 2012.július ....

Rimán Edina
jesyző

dr. Kocsis Máté
polgrírmester



InĺDoKoLÁs

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jĺízsefuáros OnkormányzataKépvĺselő.testĺiletének

... t20|2. (.. . . . ..) önkoľmányzatĺ ľendele téhez

a Józsefváros Keľĺiletĺ Építésĺ Szabáiyzatáról (JÓKÉSZ) szĺíló 66t2007.(KI.12.)
łinkormányzati ľendelet mĺódosításáról

A Kęviselő.tesfiilet 6612007. (XII. 12.) szátmí önkormanyzati reĺrdeletével fogadta eI a
kerület teljes közigazgatási területere vonatkozó Jőzsefváĺos Kerületi Epítési Szabźlyzatát és
Szabáiyozási Terrrét.

A Szabźiyzat és a Szabáiyozźsí Terv -a rerrdelet Zźró rendelkezéseinek 39. $ (2) b) pontja
szęrint. a Horváth Mihály ter - Neĺĺret utca - József utca - or utca által határolt244. számú
tömb terĹiletén és a Horváth Mihály teren nem lepett hatátyba.

Máľ a tervezés sorĺán felmeriilt egy olyan javaslat, hogy a 244. számí tömbön keľesztül a
Rĺíkóczi téri vrásrárcsaľnok felől, a Víg utca folýatĺásában gyalogos kapcsolat jöhesseĺr létre
Józsefuĺáros központjávď, a Hoľváth Mihály térrel. Ezffi, atęrłezó azirányadő (nem kötelező)
elemek között szereplő ,,onólló helyrajzi szómon, útkźnt nyilvántartott magónút javasolt
helye', jelölést a|kalnazta a teriileten és a SzabőIyzat ,,Vegyes és zálrő renđelkezések''
fejezetébeĺr szö'vegesen szabźiyozta az ffintett telkek beęítésével kapcsolatos szabĺłlyokat. A
244-ęs tömb a Szabá|yzat és Szabályozási Terv egyeztetési fórumain és a minisztériumi
tervtanácsi bemutatiáson így szeręelt a terveken.

Mivel a hatá|yba|ęéskor nem született megegyezés a kerdésben, ez&, ezęrl a tertileteĺr a
korábbi ęítési előírrások maradtak érvénybeĺr (35l2004.'(vII.15.) sz. ök. ľendelet Józsefułáros
Városrendezési és Építési SzabźiyzatźnóI és Szabáiyozási Terveről), azoĺban - az
onkormáĺrpaürak szĺándékában ái|t a 244.es tömb teriiletére is kiterjeszteni a rcrÉsz
területi hatáůyált a helý egyeztetések |ęzźra|ta utän, ez#, a Szabéůyzat 3512008. (vI. 18.)

sziímri rendelettel történt módosítĺísakor pontosította a rendelkezést a 38.$ (2) bekezdésében.

A Horváth Mihály tér, mint kertiletközpont rendezése, felujítĺísa előterbe keriilt, ezzel
összefiiggésbeĺr a kömyezet rendezése is aktuáliss źl vźt|k.

A reĺrdezés érdekében arcrÉszterületi hatá|yáúki kell terjeszteni aténe és környezetere.

Ellhęzmódosítani kell a 6612007. (KI. 12.) iinkormĺányzati rendeletet. A 2007.ben lefolýatott
véleményezési eljárás sorĺĺn aFoépítészi koda nem kapott olyan észrevételt, amely a244-es
tömbre, illetve a Horváth Mihály terre vonatkozott volna. Ezffi, szakĺrrailag nincs akadá|ya a
rórÉsz területi hatályrĺnak kiterjesztés qe afent nevezett tertiletekre.



A rendelet 1. melléklete

áehldĹ a tEÍtlclehtdi a t€lntiÍ otĺba. łbol a KszT ľil| |Etályban



Budapest Főváros VIII. keľĺilet
Jĺízsefváľos Önkorm ányzata Képvĺselő-

testületének
a Jĺízsefváros Keľĺiletĺ Építési

Szabáiyzatáľól (Joffi SZ) szóló 6612007 .

(xII.12.) önkormán1zatĺ rendelete

!ózsefu áros Kerĺileti Építési
Szabáiyzatálnak alkal m azása
2.S
(1) e' rórÉsz részei az a|źbbiak:

a) aszabáiyzat
b) a mellékletek:

1. melléklet: &ęLmező
rendelkezések

2. melléklet: magyaráző
ábrák

3. melléklet: Józsefuiĺros
Kerületi Szabźlyozősi Terve

(a
továbbiakban: a szabályozási
terv)

4. melléklet: Övezeti terv
5. melléklet: Azoknak a

teriileteknek a lehatĺĺľolĺásą
ďro1 a KSZT van hatályban

Zárő rendelkezések
3e.s
@ Jelen reĺrdelet az alábbi (rajzi

mellékletben is bemutatott) teľĹiletekeĺr
non lep hatőlyba:
b) a244 számú, Hoľváth Mihály tér_

Német utca _ József utca - or utca
á|t.al hatĺíľolt tömb, valamint a
Horváth Mihály tér teriilete;

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváros onkoľm ányzata Képviselő.

testületének
... ĺ2012. (. . . .. ..) tinkormányzatĺ rendelete

a Jőz:seÍvátros Keńileti Építésĺ
Szabáilyzatáľól (JOI(ESZ) szóló 6612007 .

6II.12.) önkoľmányzatĺ ľendelet
módosításáról

1. $ A Józsefuĺíros Kerületi Építési
Szabźůyzatáról (JóKÉSZ) szóló 66 /2oo7 .

(XII. 1 2.) önkormánpati rendelet
(továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) b) 5.
melléklet: Azoknak a teriileteknek a
lehatĺĺľolĺásą ďro1 a KSZT van hatályban e
rendelęt 1. szĺímú melléklete szerint
módosul.

2.$ A Rendelet 39.
pontja töľlésre kerül.

$ (2) bekezdés b)



3. sz. melléklet
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