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Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá nyzat
Képviselő.testii let e számár a

Elííteľjesztő: dľ' Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontja:20|4. november 5' . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a JOKESZ mĺídosítására a 146. tömbre vonatkozóan

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalĺi, a hatátrozat és a rendelet elfogadásához minősített
szav azattobbség szfü sé ge s.
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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A 48|20I4.(III.05.) szátmíhatátozatźtban a Képviselő-testiilet úgy döntött, hogy módosítja a
Józsefuĺĺĺos KeľĹileti Építési Szabá|yzatérőI sző|ő 6612007. (X[.12.) cinkormányzati ľendeletet
(JóKÉSZ) a 36038 he|yrajzi számű telkeket (Koranyi Sandor u. _ Illés u. _ Dugonics u. _
Diószegi Sĺámuel ltca á|ta| határolt) magában foglaló terĹiletre (146. tomb) vonatkozőantryy,
hogy azon azźfikiiz|ekędés lehetősége továbbra is biztosított legyen.

A JOKÉSZ 146-os tĺimbĺit éľintő módosításĺĺra vonatkozó tewező kiválasztásĺĺľa irrĺnyuló
beszeruési eljĺáľás nyeľtesénekaz53312014. (V.16.) szźtműhatáĺozatában a Viĺľosgazdźlkodásí
és Pénziigyi Bizottság a ProAĺch Bt-t nyilvánította ki.

A lŐl<Ész módosítása egyszenĺsített eljĺíľás keretében folyhat a településfejlesztési
koncepcióró|, azintegrált településfejlesztési stľatégiaról és a településrendezési eszközĺĺkľől,
valamint egyes településrendezési sajátos jogiĺtézményekĺől szóló 3 |412012. (XI.08.). Koľm.
rendelet 32. s G) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

Az egyszenĺsített eljaľás első szakasza a partneľségi egyeztetés, valamint az á||anigazgatásí
szervekkel a véleményeztetési szakasz lefolytatása, melyeket a Képviselő-testĹilet a |70l20I4.
N III.27 .) sz. hatáĺozatábarl Lezźlrt.
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il" A beteľjesztés Índoka

A 3|4120|2. (xI.08.). Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdése alapjźtn a keľĹileti építési
szabáiyzatot (így annak módosításait is) a keľĹileti önkormányzat képviselő-testĹilete á||apítja
meg. Taľgyi ügyben ezt megelőzi ugyanezen Koľm. rendelet 41. $-ában szabőiyozott
targyalasos eljźlrás, mely elj árás lefolytatásra keľĹilt.

Mindezek alapján a Képviselő-testület dĺintése szükséges a rórÉsz módosításaľa
vonatkozóan.

Az egyes teľvek, illetve progľamok kŕiľnyezeti vizsgá|atÍlrĺil szĺilĺi 212005.0" l1.) Korm.
ľendelet 4.$ (1) bekezđése a|apjáĺ a terv vaľható kĺirnyezeti hatásának jelentőségéről a Koľm.
rendelęt 2. mellékletében foglalt szempontok, a 4. $ (2) bekezdése és az 5.$ (1) bekezdésében
foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell dönteni.

ilI. Tényállási adatok

A 3|412012. (XI.08.). Koľm. ľendelet 40. $ (1) bekezdésében előíľtaknak megfelelően a
tervezet az állami főépítésznek megküldésľe keľült. A településrendezési eszkoz
elfogadásához a Képviselő-testület döntése szükséges, melyhez előfeltétel az źi|arni főépítész
zźltő véIeményének megléte. Az á||aĺri foépítész a zárő szakmai véleményét 20t4. október
15-én ktildte megaz onkormanyzatrészére (ld. 1. sz. melléklet).

A212005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. $ (2) bekezdése, valamint az érintett szakjgazgatási
szerveknek (pl. Kormanyhivatal, bányakapitźnyság, természetvédelmi és vízügyi igazgatőság)
megkiildött tájékońatás alapján valamennyien azt á||apítottźk meg, hogy köľnyezeti vizsgá|at
lefolytatása nem sziikséges.

Iv. A diintés taÉalmának ľészletes ĺsmertetése

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy megá||apítja, hogy a kĺĺrnyezet- és teľmészetvédelemért
felelős kozigazgatási szervektől beérkezett vélemények alapjźn nincs sztikség külön
köľnyezeti vizsgźůat elvégzésére.

Az önkoľmányzati rendelet teÍvezet a 36038 helyrajzi számű telekľe építési helyet jelĺil ki,
kĺltelező átközlekedés biztosításával, ezze|Iehetővé téve a telek beépíthetőségét olyan módon,
hogy a Kźl|vźniautca iľanyábóla Ludovika Campus is megköze|íthető legyen.

Tekintettel a 3I4|20I2.(XI.8.) Korm. ľendelet 43.$ (1) bekezdés b) pontjĺáľa, a módosítĺís a
közlést kĺjvető 5. napon, de leghamarabb az elfogadást kĺivető l5. napon léphet hatźiyba.

v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|j a a l oĺ<Ész módo sítási elj arásának Iezźrása.

A döntés pénnlgyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikiiľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország he|yi önkormanyzataiľól szó|ő 20|1. évi
CL)o(xx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 10. pontjan, valamint 107. $-an, a
településrendezési eszkoz módosításĺának egyszeľíĺsített eljaľás keľetei között töľténő
lefolytatása pedig a településfejlesztési koncepcíóról, az integľált teleptilésfejlesztési
stľatégiĺáľól és a teleptilésľendezési eszkĺizökľől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekľől szó|ő 3|412012. CxI. 8.) Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdésén, a 32. $ (4)
bekezdésében foglaltakon, és a 41. $ előíľásain alapul.

Fentiek a|apjźn kéľem az a|ábbi határozati javaslat és a 2. sz. melléklet szeľinti rendelet
elfogadását.



Hł.ľÁnozĺ,TI JAVAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1. a Iőzsefvźtos Keri.ileti Építési Szabá|yzatarőI szőIő 6612007. (x[.12.) önkoľmányzati
ľendelet (ĺorÉsz) 36038 helyrajzi szźtműtelkeket magábanfoglaló területre (146. tiimb)
vonatkozó módosíttísi eljaľás soľán - a környezet véďe|méét felelős kilzígazgatźsi
szervek kömyezet- és teľmészetvédelmi szakteľületet éľintő véleményei a|apján - nęm
sziikséges köľnyezeti vizsgá|at lefolyatása, valamint a módosításnak jelentős k<!ľnyezeti
hatása nincs.

Felelős: Polgáľmester

Hataridő: 20|4. novembeľ 5.

L. felkéri a polgáľmestert, hogy az l. pontban foglaltakľól éľtesítse a 212005. (I. l l .) Koľm.
ľendelet szerinti közigazgatási szerveket.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 20|4. novembeľ 5.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és FőépítészilJgĺosztá./ry

Budapest, 20|4. október 28.
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Tĺiľvényességi ellenőľzés :
Danada-Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

polgármester 
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í" ,(ł*u-dľ. Mészar Erika
aljegyző
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1. sz. melléklet
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Telefon:
t-mail:

Tárqv: egyszeľűsített e|járás' végső véleményezési
szakasz
Budapesl V|l|. kerüĺet Koľányi utca - ||ĺés utca -
Dugonics utca - Diószegi utca álta| határo| teriilet KSZT
módosítás
Me|lék|et: -
Hiv. szám:26-21612014
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Hainóczi Krisztĺna

06-1/485 69 16
hajnoczi.kľisztina@bfl<h.hu

Kérem, levelében hivatkozzon ügýratszámunl<ra!

Dľ. Kocsis Máté po|gáĺmester
Budapest Főv.áros V||l' kerület
Józsefvárosi onkoľmányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Tisztelt Polgármester Úr!'

Kösz<inette| vettem tárgyi KVSZ módosítássa| kapcso|atos megkeresését, melyre hivatkozott sámú
|eve|e a|apján a te|epü|ésfejĺesztési koncepcióró|' az integrá|t telepü|ésfej|esfésĺ stratégiáró| és a
te|epü|ésrendezési eszközÖkrl|, va|amint egyes te|epÜ|ésrendezési sajátos jogintézményekrl| szó|T
31412012. (X|. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) fe|hata|mazása a|apján az alábbi' Tľk. a0' s (2)
bekezdés a) pont szerintizáró szakmai véleméný adom.

A végső szakmai vé|eményezési szakaszban a Trk.40' S (1) bekezdés szerint hiányta|anul kerü|tek
megküldésre a dokumentum ok, záró szakmaj vé|emény adható.

A megkü|dÖtt dokumentumok a|apján a tervezet vé|eményeztetése a Trk' elciĺrásai a|apján'
egyszerĹlsÍtett e|járással tÖrtént.

A Képvise|ő-testü|et a partnerségĺ egyeztetés szabá|yait a 350/201 3'(|X'18.) oK határozatta| fogadta e|,
ennek megfe|e|ően a partnerek a tervezetet megismerhették' vé|eményezhették.

A tervezet egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában az á||amigazgatási szervek
megkeresése a Tľk. 9' számú me||ék|etében fog|a|tak szerint történt. A tervezette| kapcso|atos
á||amigazgatási és egyéb szervek vé|eményeinek tisztázása érdekében a Trk. 39. $ (1) bekezdés szerinti
egyeztető tárgyalás összehÍvása nem Vá|t szükségessé'

A Trk. 39. $ (2) bekezdésében fog|a|takka| összhangban a vé|eményezést kÖvetöen a beérkezett
vé|eményeket és a jegyzökÖnyvet ismertették a Képvise|ó.testülettel. A Képvise|ő-testÍi|et a 17012014,
(Vlll' 27.) sz. onk. határozatában döntött a beérkezett vé|emények e|fogadásáľó|, i||etve eĺ nem
fogadásárll. Az eĺ nem fogadott vé|eményeket a Képvise|ő-testü|et döntéseiben indokolta'

osszefog|a|va megá||apĺtható, hogy a tervezet egyeztetése során érkezett vé|eményekben fog|a|t
észrevéte|ek a tervezetben átvezetésre kerü|tek, a beérkezett kifogást emelő megá||apításokka|
kapcsolatban az tnkormányzat Képviselö-testiiĺete indoko|ássaI a|átámasztott döntést hozott.

A rendeĺet tervezette| kapcso|atban fenntańom a következőt: a hatályba |épésének időpontját kéľem,
hozzák összhangba a Trk. 43. s (í) b) pontjával: ,,az egyszełüsĺtett e|iárás esetén a

í056 Budapést' Váci u. 62-64. - 1 364 Bp. Pf. 234. - Teĺefun: ł36 (1 ) 4856945
Honlap: www.kormanyhivatal.hu



and.aĽ2ľ2.

telp'píĺ]ésĺendezési,észkđz (z1 bekezdés szerinti ,köztéęÉi:kt'vétő 5. napon, đe |eghamaľabb az
e|fogádástóI száľĺítotĺ {s' napoľ'ĺ |ép hatáIýba.'l

A rende|et teľVezette| kapcso|atban egyéb szakmai észrevéte|t nem teszek.

Feĺhívom a figyelmét arą hogy a joga|kotásrd szó|ó,201o' évjoĐ(X. törvény 2i$ (4) bekezdés;b)' pontja
é(ę|méĘen az tnkormányzat Képv|ęe|ö.teŠtÜ|ételáltaI aĺkotottľendeJetnek i||eszkednie kell a jogľendszer
ggypógébc.

Tärgyi teĺepülésľendęzégi eg7kdz e|fogadásaĺ és hatá|yba|éppse' a Trk' 43' s . ban fogtaltak szeľint
ĺöľtenhet'

F'eĺiĺel. ,saerint.kérem, hogy a jÓváhagyott terv egy hite|es(tett papír a|apú és digitális (Üd) péidányát
irattári e|he|yezésĺe Irodám',.réseére ętjutkalni gzĺVe$kedj.en.

BĺJdapest, 2014' október 8. .J?J:.j,;;;;..",,
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2. sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváros Onkormźnyzata Képviselő.testületének

... 12014.(...) iinkoľmányzati rendelete

a JőzseÍvńros KerüIeti Építésĺ Szabáiyzatáról (JOKÉSZ) sző/rő 66t2007. (KI.12.)
tinkormányzati ľendelet mĺídosításáľól

Budapest Főviĺros VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testülete az épített
köľnyezet alakitásańl és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Efu.)
13. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata\mazás alapjźn, Magyaroľszághelyi <inkoľmányzatairő|
szőIő 2011. évi CLXXXIX. ttiľvény 13. $ (1) bekezdés 1. pontjában' és az Etv. 6. $ (1)
bekezdésében megállapított feladatk<lrében e|jarva a k<ivetkezőket rendeli el:

1. s A rórÉsz 3. mellékletének a Korányi Sándoľ utca - Illés utca - Dugonics utca -
Diószegi Sámuel utca által határolt 146. tömb teľületéľe vonatkozó szabáIyozási tervi elemei
helyébe ezen rendelet l. mellékletének szabáIyozźlsi teľvi elemei lépnek hatá|yba.

2. $Ez a rendelet az e|fogadásátő| szémított 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit ahatál|yba
lépését követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2014. ....

Danada.Rĺmán EdÍna
jegyző

dľ. Kocsis M:áúé

polgáľmesteľ




