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Budapest Józsefváľosĺ on koľmá ny zat
Képviselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE) ťlnanszírozásaľól, szewezetéto|,

mfüödéséről, valamint akozigazgatasi, rendészeti és katonai felsőoktatásľól szóló 20l1. évi
XxxVI. törvényt az országgyulés 2011. október 10-én fogadta el. Kormányhatźrozat döntött

az egyetem egységes elhelyezésétőI az orczy.keľt teľiiletén lévő Ludovika Campusban. Az
.gy.ió,', elhelyezéiéhez Jőzsefvaĺos KerĹileti Építési SzabáIyzatát QóKÉSZ) és Szabá|yozási
Tiľvét (JKSZT) módosítani sziikséges a Budapest VIII. keľĺilet Üllői út _ Koľanyi Sríndor

utca _ Illés utca _ Dugonics utca - Diószeghy Sámuel utca _ Kőris utca _ Orczy ut _

Rozgonyi utca _ Diószeghy Sámuel utca _ Orczy út _ Nagyvérađ tét áLta| határolt teľületre

vonatkozóan.

A Képviselő-testĹilet a 20|2. évi első ülésén, a I2l2012. (I. 19.) szźllnű hatźtrozatźlban úgy
dcintĺitt, hogy:

ÉR K EZ tTT

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2012. augusztus 29.

Táľgy: A Főváľosi Szabályozási Keľetterv módosításának kezdeményezése a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezéSe érdekében

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatfuozat elfogadásához minősített

szav azattobb s é s sziiks é se s.

ErcrÉszÍľó szenvľzBľl ecysÉc: FoÉpÍľÉszl Inooa' . I

KÉszÍľeľľp: SzesÁ,pNÉ MolNÁn Éve. e N_ L,
PÉNzÜcyI FEDEZETETNplrĺ lcÉNyeL. Ice.zolÁs: ? ł--:
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Városgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźrt ozati j av asLat a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés

2012 AUo 27 l\-tljr,,,



1. ,,támogatja a Nemzeti Kozszolg_á|ati 
,Egyetem Ludovika Campusban való elhely ezéseérdekében a Józsefulíľos KerĹileti Éfĺte.ĺ Szabá|yzata és 

.Szabályozási 
Teľvének

módosítását, amennyiben a zĺildfeltilet aľanya nem csĺikken és a kĺĺzpaľk funkció
megmarad,

2. fe|hata|mazza a po|gátmęstert az 1. pont szerinti tervezési szerzódés aláírásźra,
amennyiben annak fedezete ktilső foľresbol biztosított.''

A Koľmány a Nemzeti K<izszolgálati Egyetem Ludovika Campusban töľténő elhelyezését a|26/2012, (VI. 26) szémű Koľmrínyrôndelettel nemzetgaidasági szempontból kiemeltjelentőségtĺ tiggyé.nyilvlínítotĘa, így az Építési S zabáIyzatésśzabál/o zási terv véleményezési
eljárása az épített kciľnyezet alakítrísáról és védelmérď szóló 1997. éviL)o(Vn. tĺlrvény 9/C
$-anak megfelelően kenil lefolytatásra.

Az egyeztetések sorĺĺn megállapodás született aĺól, hogy a Közigazgatási és Igazs4gusYiMinisztérium (KIM) településľendezési szerződést köi önkormányzatunkkal az EpítésiSzabtilyzai és Szabáiyozttsi Terv módosításának és a Fővĺĺľosi šzabáIy,ozási Kerettervmódosításiíhoz szfüséges hatástanulmiíny elkészítésének ťlnanszírozasaru. Az építettköľnyezet alakításĺĺról és védelméről szóló 1997. évi L)O(VIII. ttirvény 30/A $-a szerintktit'9ndő településrendezési szeruodés atapjátképezo tanulmánýerv az.i.ĺt"4.,'tes 1. számúmelléklete (T:\II-Önkormźnyzat műkcĺdése\Képviselőtestületg612\08.29\Előteľjesztések-nél,
illetve a https://Qmtrjozsefüaros.hu poľtálon megtekinthető. A tervezési szerződést aMinisztérium köti a kiválasztott tervezővel. pnnéł megfelelően a fenti hatĺĺľozatot issziikséges módosítani'

A Minisztérium a helyismerettel rendelkező IvĺÚ-Hpry Tervező és Tanácsadő Zrt.-tválasztotta ki a tervek elkészítésére. A tervezőiroda 2O07-ben a teljes Józsefuaľosraelkészítette a lol<psz-t és JKSZT-t és a későbbi módosításokat is ők tervezték.

A terv készítése során, az egyetem fejlesztési igényeinek megismerése és a vizsgá|atimunkarészek elkészítése utiín kiderült, hogy azorczj kert terulete ugyan az ercdętielképzelésszeľint továbbra is IZ keľetĺivezetben maľadhat, de a Fővlĺľosi 
. 
Szabá|yozási Keretterv(FSZKT) kisebb módosítása mégis sztikséges. ,ą.z-r.szrľ (2. száműmeileŕlet) lehatéro|t azIZ keretövezeten b9lti], az orczy út mellett egy teľĹiletet ,,Spoľt és ľekľeációs funkció,,számáľa, ami a módosítás sorĺán tcjrlésre keľül. Á l."'t teniletén az egyetem elhelyezése utiánsem' sziĺnik meg a spoľt és rekľeációs teriilet, de nem a jelenleg lJtlut.ĺ,olt ,eszen tervezikelhelyezni, hanem álk9ľĹil az Orczy keľt más részéte. A m-ódosíta-, ,o..ĺ.' ugyancsat tĺirlendőaz,Üllt:i rit mellett kijelĺĺlt P+R parĹoló.

AzFSZKT módosítását _ a 48l|998. (x. 15.) Főv. Kgy. ľenđelet 5. $ (1) bekezđése szerint _
,,a kerületi önkormrínyzat képviselő-testtilete a Keru]äti SzabáIyozá,i í.* készítése sorĺĺnfelmerĹilt igény a|apjźn, a, aľrĺ,a*. indo]<ołsagát megfele|ően a|źtálmasztő...hatłístanulmłány
benyújtásával kezdeményezheti.,, A Szabá|ýozási ierv készítése soriín az ismertetettvá|toztatások 

"ál.t-.ł4i[.-ég:'jé. .A keľetövezet módosítási haüístanulmáný a KIMťlnanszítozásával a nĺŰ-HptY Zrt. készíti. A Józsefuiĺro'ĹÖ"kilá"y;;ähatĺstanulmány
benyújtásával levélben kezdeményezheti ftĺpolgríľmester úmál az FSZKT módosítását.
A Képviselő-testiilet hatásk<jre a helyi <inkormány zatol<tő|szóló 1990. évi LXV. töľvény 10. $(1) bekezdésén alapul

Kéľem az alábbi határ ozatij avas l at elfo ga d á s át.



HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1. elfogadja a NEMZETI K)ZIZOLGÁLATI EGYETEM - LUDoVIKA CAMPUS
című, az Otczy keľt beépíthetőségére vonatkozó tanulmanytervet;

2, az 1. pontban meghatározott tanulmanýew alapjźn településrendezési szerzodést köt a
Kozigazgatási és lgazságngyi Minisztéľiummal a 6612007. (XII. I2.) rendelettel
elfogadott Józsefuiírosi Keľületi Epítési Szabźt|yzat és Szabályozási Terv módosításaľa
k<jtendő teľvezési szerzódés valamint a4611998. (X. 15.) Főv. Kgy rendelettel elfogadott
Fővaľosi Szabtiyozási Keľetterv módosításához szfüséges hatástanulmĺíny
elkészítésének fi nansz irozására3

3. |2l20If. (I. 19.) szźtmuhatfuozatźnak 2. pontját az a\ábbiak szerint módosítja: felkéń a
polgáľmesteľt a teleptilésľęndezési szęrzőďés a|tńrására;

4. támogatja az 4611998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabá|yozási
Keretterv módosításának kezdeményezését az orczy kert teľĹiletén a Nemzeti
Közszo|gá|ati Egyetem elhelyezése érdekében;

5. felhata|mazza a Po|gáľmesteľt a Fővaľosi SzabáLyozási Keretterv módosítási eljĺírás
megindítására.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺĺľidő:

I.,3. azomal
2. pont tekintetében: f}1-f . szeptember 30.
4. és 5. pont tekintetében: aKozigazgatási és lgazsźryagyi Minisztériummal megkötĺitt

településľendezési szerződésben meghatĺáľozott hatástanulmány elkészültét
ktivetően azonnal.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Főépítészi lľoda

Budapest, 20 1 2.augus ńlls 27 .

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából :

4,&k,
aljegyzó



2. szźlmumelléklet

BUDAPEST FÖvÁnos ÖNKoRMÁNYZATA
_ FÓPoLGÁRMESTER]H|VATAL

rŐvÁnos| szABÁlvoáśl kenerľenv
46/19981x. ĺs'; rÖv. KGY. sz' RENDELET 1. mel|éklď
'|:.t0 000 nĺÉneĺnpĄuvuĺERvx|Volĺłr ĺ. otoal

Tobb |ô{drésŹel . Helyĺajzi száĺĺmk kü|ön listán.

+.Ľľľ:ľltj9koztalópllegüet}liva1atos hdysánrajzot i||. ďaptrĺĺlĺépet a Fötdhivdal ad kĹ
.Je|en EÍvrcvonat a hatályos Fszo téÍiníoĺmatikai nýhÉntadasi rendszerében készutt
A megFba tenĺ|et megb|á|ha|ó az FSZKT ĺ.sz mel|ekletéĺpk 38.{8,49 sz szdvényén is.

Vl||. kerÜlet
teru|eL 387591 ĺŕ (nem
kiadva: 20ĺ2.03.21.

B€ítíűe{
A Í'Egjdôlt teÍület€| lóbö reĺáihezel éťłÉ' A megffi teĺr*rg 'ionarroa eur&ot Ef atätňktk(ĺ3%l : Nhcs keĺeÉvezetbe sĺo|va
(6696) lu-Jdg'lós zoühłt]bhi intzményĺeĺri|er BVKSZ 11.$;
Vegyes Tebpti}éslĺözpołru 0s rĺzpołrľ tiĺuetgłĺ avxsz eejá.e
ĺ,lľl . Ę: F ĺod*edrsso|bp(sobtB épmenyeł emryej*ee sftá|ót€fÍlot Bvxsz 5ĺ'$;
|GzÄxedésl ti|Íű{eE(

[9x) !ĺ:tĺagľa'osĺ* prmzÜen aÉołrl"ueépl-tćsii hkđeÍübt BvKsz 27'$; taltć,toĺl&bk BW(sz 2Ł26's(7%) Z. KP l(ózpaĺlĺ' BvKsz 52.$ zôĺdteĺřĺebl

,ffiffiđľ|ó ó6saäíos| éÍdďü teÍű|€{ (FszÍ}' A tđl€tđ mąába Íog|äló xszr Eíve'ési toÍijHén€t( błaäo|ását a kerubIiöĺltoĺmányzatĺnk dózokłen 8gyerbhi fuť a
{gydb szövEes szabályozási eleínet. a'Eĺyetd a KVsz és a KszÍ tésdlése sofän be kdl taÍtánĺ.


