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Táľgy: Javaslat a rórÉsz módosításáľa

A

napirendet gJí|tlzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszęrtĺ/ln:iqi$í!ęü-szavazat-

többség szükséges.
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Városgazdá|kodásÍ és Pénzügyi Bizottság

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bízottság javasolja a Képviselő-testületnek az előte1esztés meg-

tárgya|ását.

Tisztelt Képvĺselő.testÍilet!
I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A GLD Invest Group, mint

a BuđapestVIII., Práter u. 35. sz. (36322 hľsz) alatti telek tulajdonosa azza| akéréssel kereste meg az onkormányzatot, hogy a KerĹileti ÉpítésiSzabźiyza-

tot (továbbiakban: lorÉsz)módosíttatni szeretné a116lAtömbre
léklet)

vonatkozóan. (ld. 1. mel-

Jelenleg a rorÉszmellékletét kepez(i KerĹileti SzabźiyozźlsiTerv (továbbiakban: KSZT)
kötelező előkeľtet ír elő a telek Nagýemplom utca felőli oldalán 6,0 m szélességben, ahol
semmilyen építésnem megengedett. A módosítás sorĺínaz elókert terĹiletéľeterepszint alatti
építésihely kerülne, ami lehetővé tenné a telek terepszint alatti teljes beépítését,így a parkolás telken belüli megoldását is.Ezze| a módosítással a telek beépítésemegvalósulhat, a hoszszu ideje üresen á11ó telken egy nívós éptilet készĹilhet. Ugyanezek az e|őítźsok érintik a
122/A és a |22/B tömböket is.

A

|53l20I4. ľIn.27.) sz. képviselő-testtileti határozat a|ap1áĺ a Corvin Sétany projekt keretszerzodés közös megegyezéssel történő lezárásárőI megkötött megállapodás IV. fejezet A.
rész 4.I. d) pontja szerint a Corvin Zrt. is megkeresésre kerĹilt, és a Befektetőnek szintén
lpkl et)
érdekében źĺ||a szab éiyo zź'si terv ilyen iľányu mó do sítáp

{R Éľjg{
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l

Tekintettel arra, hogy bęruházői érdek a loĺ<Íiszmódosítása, településrendezési szerződést
szĹikséges kiłtĺiaz onkormányzat és aBeruhźuő között fenti településľendezési cél elérése
érdekében.

A

településfejlesztési koncepciór őL, azintegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
3|4/20|2. (XI. 8.) Korm. ľendelet 32.s Q) bekezdése a|apjan a lőĺ<Észmódosítása teljes
eljĺáĺás előíľásainak megfelelően (36.-40.$' és a3.$) folýatható le.
II. A beteľjesztés indoka

A Magyarország helý önkormanyzatairo| szőlő 2011. évi CLXxxx. törvény. (a továbbiakban: Motv) 13. $ 1. pontja szerint ahelyi önkoľmányzatok feladataktilönösen atelepülésfejlesztés, településrendezés. Az építetttĺirnyezetalakításáról és védelmerő| szőlő 1997.
évi LXXVIII. tĺirvény(a továbbiakban: Etv.) ó. $ (1) bekezdése értelmében a települési

önkoľmányzat az építettkörnyezet, a település tervszeľíĺalakítása és védelme érdekébene
törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztésiés településrendezési feladatokat lát e|. Az Etv. 16/A. $ (1) bekezdése alapjan a településrendezési eszkozt
és annak módosítását a települési önkormányzatmagakésziti el, vagy településtervezési
szer zó ďés a|apj án készíttetiel.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A

d<lntés cé|ja a 116lA, |22lA és |22lB tömbök még üres telkeinek mielőbbi beépítéseérđekébena telken belüli parkolás lehetoségénekbiztosítása.

A

dontés pénzĹigyl fedezetet az onkormźnyzat részérőInem igényel, a településrendezési
eszko z mó do sítás a ktil ső ťlnanszírozás s al töĺténik.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

A Képviselő-testiilet döntése
kezdésén alapul.

az Mötv. 13. $ (1) bekezdés 1. pontján,

azBtv.16lA.

$ (1) be-

Kéremazalźtbbíhatźtrozatijavaslatelfogadását.

Ha,rÁnozĺ'Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testĺĺ|etúgy dtint' hogy

1.

a Jőzsefvźrosi Kerületi ÉpítésiSzabźiyzatáról szóló 6612007. (XII.12.) önkormányzati
ľendelet a11-6lA, a |22lA és a|22lb tömbökľe vonatkozó módosítása érdekében a szĹikséges egyeztetési eljaľást lefolytatja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. május 14.

2.

az 1. poĺt tekintetében településrendezési szerzőďést köt a GLD Invest Grouppal és a
Coľvin Zrt-vel.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. május 14.

3.

felkéri a polgármestert a 2' pont szeľinti településrendezési szerződés a|áfuźsára.

Fęlelős: Polgiírmester
Határidő: 2075.június 15.

A dtintés végrehajtásáúvégző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és FőépítészÍÜgyosztály
Budapest, 2oI5. május 4.
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dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Törvényességi ellenoľzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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dr. Kovács Gabriella
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GLD INVEST GROUP
Vienna-Budapesl-Kiev

Budapest Főváros Vll|' kertilet Józsefvárosi Önkormänyzat
Dr. Kocsis Máté polgármester

r.

KÉRELEM
Tisztelt Potgármester Úr

!

Alu|íľott Leopold Sandler, mint a

SANDLER Kft.
1,t17 Budapest, Budafoki út 56.
12566741-2-43

székhely:
adószám:
cégjegyzékszám.

képviselóje az a|ábbi kére|met terjesztem elÖ.

Cégiink kéretmezi a Józsefvárosi Kerü|eti ÉpítésiSzabá|yzat (JlKÉsZ) és
Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítását a Bp. Vlll. kerület, Práter utca Nagytemplom utca - Corvin sétány - Futó utca álta| határolt 116/A tömbre

vonatkozóan.

A tervbe vett módosítás lényege, hogy amennyiben a tu|ajdonos az építési

vonalon kĺvü| eső utcai ingatlanrészt közhaszná|at cé|jára átadja, úgy jogot
E módosítás hĺján a
szerez ugyanezen terü|et pinceszinti beépĺtésére.
(hrsz:
me|léklet szerinti
36322)
ingat|an
u.
35.
|évő
Fráter
tu|ajdonunkban
a kis méretü
ellehetetlenÜl,
hiszen
beépĺtése
egyéb
és
takáscélúbármely
saroktelken a beépítéshezminimálÍsan szĺikségesparko|óhe|yek nem

biztosíthatók. A hosszú ideje üresen á|ló foghíj.ingatlan beépítésea
tulajdonoson kívü| az Önkormányzat, ill. a környéken takók számára is
előnyös |enne.

Cégunk költségvise|őként készen á|| az Önkormán
teľvezövel kötendő háromoĺda|ú szerzödés aláírásáľa
Budapest, 2015 április 24.

Melléklet: tanulmányterv

Banl*fámlal zlm:
;
1ł.

SANDLERKft.

I117 Budapest Budafoki tit.56.
Bankszámlaszam; 12010659401 1 17ó9.001000008
Adószám : |25667 41.2.08
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Budapest Vl||., Práter u. 35. (hrsz.:3632f)
2015. ápri|is 23.

Tervező:

oBELtszK sľÚoló Tervező és Szo|gáltató Kft.
1056 Budapest, Be|grád rkp. 72. ||J/I.
+36
1 266-5581 Fax: +36 7 318-9756 email: office@obeliszk.hu
Tel.:

TANULMÁNYTERV
ÉpíĺÉszrrt-ĺvŰsznrl
TERVDoKUMrĺvrÁclo - 2015. 04' f3,

uroHÁz -

vŰszłrl leínÁs

Budapest Vllt., Práter u. 35. (hrsz.:3632f)

ÉpíľÉszgil
MÚszAKl LEíRÁs
. TANul-ĺvlÁruyrERv .

LAroHÁz
Budapest VIl|., Práter u. 35. (hrsz.:36322|

e

lőzvÉruYĺr

A tervezésĺterü|et a Práter utca és a Nagytemplom utca sarkán ta|á|ható. A te|ek je|en|eg
üresen á||, tu|ajdonosa 2007-ben 21 |akásos új ĺakóépü|et építésére
engedé|ykére|met
nyújtott be, me|yre o8-75o/19/2007 ügyiratszámma| 2007.08.15-én építésiengedé|yt kapott.
2007 végénberuházó a hom|okzat módosítására újabb engedé|ykére|metnyújtott be,
me|yre 08-26/6/2008 ügyiratszámma| 2008.07.03-án újabb építésiengedé|yt kapott.

Mivel az építésiengedé|y időközben |ejárt, és a beruházó - a piaci környezet kedvező
alaku|ása miatt - a |akóépü|et megépítéséttervezi, új építésiengedé|ykére|met kívánunk
benyújtani a korábban már engedélyezett tervekre, kisebb vá|toztatások me||ett.
TERVEZETT

Áu-npor

A |akóház 1 pinceszint

+

fö|dszint

+

6 á|talános eme|et, va|amint az utcafronttó| visszahúzott

7. eme|eti szintekbő| á||.

A pinceszinten teremgarázs, a fö|dszinten a |akóház bejárata il|. a gépkocsi fe|vonó me||ett
egye|őre ismeret|en funkciójú he|yiség létesü|. Az L-6, eme|eti szinteken szintenként 5 db
|akás épü|erké|yes i||. zárterké|yes kia|akítássa| 33,43, és 50 m2 a|apterü|ette|,a7. emeleten

pedig 2 db nagyobb lakást tervezünk nagyobb méretű teraszokka|.
A lakóház be|ső udvaros kia|akítású,ide kapcso|ódik a ház nyitott |épcsőháza, a |akások pedig
az udvar köré szervezett függőfolyosókró| nyílnak az utca fe|é eső tájolássa|.

A korábban

engedé|yezett tervek szerint vá|tozat|an formában marad az épület alapvető
a|aprajzi e|rendezése a be|ső udvaros kia|akítássa|, vá|tozat|anu| marad az épü|et szerkezeti
kiaIakítása az eredeti szintszámmal, szintmagasságokkaĺ, az eredeti homIokzati kiaIakítás
nem vá|tozik.

oBEt|szK sTÚDIo Tervező és Szo|gá|tató Kft.
1056 Budapest, Be|grád rkp. 12. |||/L

Tel.: 06 1 266-5581 Fax: 06 L 318-9756 email: office@obeliszk.hu

TANULMANYTERV

ÉpíĺÉszrĺl-vÚszRrl
TERVDoKUMe ruĺÁclo - 2015. 04.23.
ĺvŰsznrl lrínÁs
nronÁz - Budapest Vtll., Práter u. 35. (hrsz.:36322|

Az engedé|yezett tervekhez képest a kovetkező módosításokat tervezzük:

-

a pincei teremgarázs gépkocsiva| történő megköze|ítése nem rámpán torténik a
Nagytemp|om utca fe|ő|, hanem gépkocsi fe|vonóvaI a Práter utca irányábó|
a |akóház fö|dszinti bejárata a Nagytemplom utcaĺ o|dalró| átkerü|t a Práter utcai

oldalra

-

a lakóház |épcsője és szemé|yfe|vonója a be|ső udvar dé|i o|da|áró| átkerü|t az udvar

északi oIda|ára

-

az eredetiIeg tervezett homIokzati kiaIakítás és az eredetitartószerkezetí rendszer

megtartása me||ett a be|ső vá|aszfa|ak átszervezéséve| - az aktuá|is piaci ĺgények
szerint áta|akítva - szintenként 5 db |akás |étesü| zömme| 43 és 50 m2 korüli
alapterülette|, szintenkénti azonos kiaIakítássaI

-

a korábban a 6' és az utcafronttó| visszahúzott 7. eme|etre tervezett kétszintes
|akások helyett a 6. eme|eten á|talános szinti kĺa|akítássa| 5 db |akás |étesü|, a 7.

emeleten pedig 2 db nagyobb lakást tervezünk az eredeti visszahúzott
épü |etgeometria vá |tozatĺa n megta rtása me| |ett

-

az eredetileg tervezett egyedi, gázuzemű faIikazános fűtésĺrendszerek he|yett

korszerű, hőszivattyús fűtés-h űtési rendszer kiépítéséttervezzü

k.

oBELlszK sTÚDIo Tervező és Szo|gá|tató Kft.
1056 Budapest, Be|grád rkp' t2. |||/7.

Tel.: 06 1 266-5581- Fax: 06 1 3L8-9756 email: office@obeliszk.hu

TANULMÁNYTERV

ÉpÍľÉszrrl-ľvŰszłrl
TERVDoKUMrruľÁclo - 2oL5, 04. f3.
ĺvlŰsznrl uínÁs

uróľlÁz -

Budapest Vltt., Práter u. 35. (hrsz.:36322|

ADATOK, MUTATOK:
építésiövezet:

L1-Vilt-6

beépítésmértékemax.:
földszinten:
terepszint alatt:
szintterületi mutató max.:
zö|dfe|ü|eti értékmin.:
építménymagasságmax.:
párkánymagasság

80

%

100 /o, mé|ygarázs |étesítéseesetén
100 %o, mé|ygarázs |étesítéseesetén
5,0 m2/m2,sarokte|ek esetén
0 %, mélygarázs |étesítéseesetén
25 m

max.:

23 m

483,00 m2
4,84 m2/m2 (max.5,0)
66,87 % (max.100%) 323 m2
60,66 % (max.80%) 293 m2

telek mérete:
szintterületi mutató:
beépítésmértéke- fszt.:
beépítésmértéke- emelet:

bruttó szintterÜlet (m2)

nettó szintt. (m2)

lakás (db)

terasz (m2)

24

418
264
252
252
252

5

13

5

13

pince

5

13

2s2

5

13

252
252
200

5

13

5

13

7. emelet

323
293
293
293
293
293
293
233

2

67

osszesen:

2338

2394

32

1.45

fö|dszint
L. emelet
2. emelet

3. emelet
4. emelet
5. emelet
6. emelet

Budapest, 2015. ápriIis 23.

vezető tervező

Éltot-tzgt

oBELlszK sTÚDÉ Tervező és Szo|gá|tató l(ft.
1056 Budapest, Belgrád rkp' t2. |||/t.
Tel.: 06 L 266-5581 Fax:06 1 318-9756 email: office@obeliszk.hu

TANULMÁNYTERV

ÉpírÉszrrl-ľvlŰsznrlTERVDoKUMĺrurÁcto

urónÁz -

nwÁĺĺwrnver

-

zo75. 04. zg.

Budapest VIII., Práter u. 35. (hrsz. :363ff|

KORNYEZETI ALLAPOTADAT
LATVANYTERVEK
eredetileg engedé|yezett,
tervtanács á|taI e|fogadott |átVánytervek 2007.I2.!8' -

oBELIszK sTÚDll Tervező és Szo|gá|tató Kft.
1056 Budapest, Belgrád rkp, t2, |||/t.

Tel.:06 1 266-5581 Fax:06 1 318-9756 email:office@obeliszk.hu

pírÉszerl-ĺvŰsznrl

É

TANULMANYTERV
TE RVDoKU ľvl erurÁcló - 2015' 04. 23.

t-łwÁruwrnvrx

uroĺÁz - Budapest

Vllt., Práter u. 35. (hrsz. :363ffl'

oBEtIszK sĺÚoló Tervező és Szolgá|tató Kft'
1056 Budapest, Be|grád rkp. 12. ||l/1.

Tel.:06 1 266-5581 Fax:06 1318-9756 email: office@obeliszk.hu

TANULMANYTERV
M r ĺrlĺÁcló

-ĺvl Űszłrl TE RVDoKU
ÉpíĺÉszerl

urónÁz -

nwÁrurľe nve r

-

2015. 04,

f3'

Budapest V|tt., Práter u. 35. (hrsz. :36322)

oBEttszK srÚoló Tervező és Szolgá|tató Kft.
1056 Budapest, Belgrád rkp. L2' |||/L
Tel.: 06 1 266-5581 Fax:06 1 318-9756 email: office@obeliszk.hu
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Iványi Gyöngyvér
Fe|adó:

Kovács Gábor

Küldve:

20J.5. május

Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

Iványi Gyöngyvér

<

Kovacs.Gabor@futurea|.hu

>

4.lL:26

Fóéptészi Iroda Szervezeti egység; oBELISZK STUDIo
RE: JŐKÉsZ módosítás Ügye

Kedves Gyongyvér!
Kiss Péter á|taI felvetett szabályozási terv módosítás a IZŁA és t22B tcimbokre Vonatkozóan érdekes a cégünknek is,
és kérnénk,hogy a módosítás terjedjen ki a az em|ített tömbökre is.
A tervezés rész|eteit és szabá|yozási terv módosításijavaslatot szívesen egyeztetjük akár szemé|yesen is!
ÜdvözIette|:
Kovács Gábor
Futu reaI Csoport főépĺtésze

FUTUREAL
Corvin Offices
H-l082 Budapest, Futó utca 43-45.
Tel: (+36 r) 266-21-81 I 410
Fax: (+36 1) 688-54-98
Mobile: (+36 70) 8ó6-4l-58
www.futureal.hu

i"]].]'i]i;i.]i:..:.'i.,,.l.::'l...;::'::.l.'..',.,'.,'.']!!@
No. 10 property developer in Europe*
"PropertyEU 2049 suruey
Kérem, gondoĺjon a környezetre mielőft kinyomtatja ezt az e-mail.t!
Please, consider the environment before pĺinting this e.mail.

From : OBELISZK STU DIO [mailto office@obeliszk. h u]
Sent: Thursday, Aprĺ| 23, 2015 4:21 PM
To: Kovács Gábor
Cc: foeoitesz(ôiozsefoa ros. hu
:

suoffiisye
Impońance: High

Tiszte|t Kovács Úr

!

Fernezelyi Gerge|y FőépítészúrraI folytatott telefonbeszélgetésérehivatkozva keresem meg a kerti|eti építési
szabá|yzat módosításának Ügyében. Megbízóm kezdeményezi annak módosítását a 11'6lA tömb Ügyében, mert ez
A módosítás |ényege, hogy
sziikséges a tu|ajdonukban |évő Práter u. 35. (hrsz: 36322| ĺngatlan beépítéséhez.
amennyiben a tulajdonos az építésivonalon kívi.i|eső utcai ingatlanrészt közhasználat cé|jára átadja, úgy jogot szerez
ugyanezen terü|et pinceszinti beépítésére.A pinceszinti beépítéshason|ó szabályozása a L22/Aés t22/B tömbök
esetében kifejezetten e|őnyos |enne az önök cége számára is, ezért - igényÜk esetén - javaso|nánk a módosítás
kiterjesztésétezen tombokre is.

Tervezőként a kerü|etben hason|ó ügyben már bizonyított tervezőt, KAs|B / Pintér Ferencet bíznánk meg.
Kérem gyors döntését és visszajelzését,mert a módosítás lehetősége időben erősen korlátos, 2105 dec 31-e után
már nem |ehetséges, ezért nekem holnapi napon kére|meznem ke|| azt, ellenkező esetben az ugy nem tud bekerülni
a 2oI5 május 14-i testÜ|eti Ĺi|ésre.

Üdvöz|ette|: / Mit freundlichen GrüBen:

Kiss Péter
+ 36 30 311 7099

oBELIszK stúdió Kft.
H-1056 Budapest, Be|grád rkp. L2.3lLa
Fővárosi Bíróság Cégbírósága : Cg. 01-09-692698
Tel.: (+36 1) 266 5581, (+36 1) 338 4802
Fax; (+36 1) 318 9756
office@obeliszk.hu

Ezenuzeĺet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.
MailScanneľ - E-mailvÄľus ÄŠsspamkeresĹ.
A MailScanner koszoni a tľanstec Computers tamogatasat.

