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Targy: Javaslat a Muzeum korut - Rakdczi lit - Blaha Lujza ter eszaki es keleti oldala 
- Jozsef korut - Ulloi ut altal hatarolt teriilet (Palotanegyed) Keriileti Epitesi 
Szabalyzatarol (PALOTAKESZ) szolo (PALOTAKESZ) 34/2019. (VIII.22.) 
onkormanyzati rendelet modositasanak elokeszitesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a dontes elfogadasahoz egyszerii tbbbseg 
sziikseges.
Elokeszito szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda
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Aljegyzo

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi S3
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi □
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag □ 
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi □
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag □ 
velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi □

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a kepviselo- 
testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat es a hatarozati javaslat elfogadasat.

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 34/2019. 
(VIII.22.) onkormanyzati rendeletevel megalkotta a Muzeum korut - Rakdczi ut - Blaha Lujza 
ter eszaki es keleti oldala - Jdzsef korut - Ulldi ut altal hatarolt teriilet (Palotanegyed) Keriileti 
Epitesi Szabalyzatat (PALOTAKESZ). A rendelet es a mellekletet kepezd Szabalyozasi terv 
koncepcionalis eleme a Palotanegyed teriileten meglevo keves zoldfeliilet megorzese. Ermek 
erdekeben a Szabalyozasi terv kotelezo szabalyozasi elemei: a,,Telek zoldfeltiletkent 
fenntartandd resze”, a Telepiileskepi jelentdsegii fasor - meglevo/tervezett”, az „Ertekes fasor, 
facsoport - meglevo/tervezett” es a „Megtartand6 fa, facsoport telken belul (nem bemert)”.
A Puskin utca - Trefort utca - Szentkiralyi utca - Rakdczi ut altal hatarol tombben 
(tovabbiakban 13. tomb) a „Telek zoldfeliiletkent fenntartandd resze” okafogyotta valt az 
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elmult idoszak ingatlanfejlesztesei kapcsan. A fenti korlatozassal dt ingatlan erintett, melybol 
harom nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdsegii beruhazassal erintett (Puskin u. 6, 
Szentkiralyi u. 7, Trefort u. 6-8). A Rakdczi ut 15. eseteben, az eldirassal erintett 
teleknyulvanyon megmaradd kotelezd zoldfeliilet fenntartasa az eredeti celt mar nem szolgalja 
ki. A Puskin 6. eseten a kialakult helyzetre valo tekintettel, egyeduli jelentos korlatozassal 
erintett ingatlankent eloirast fenntartani nem indokolt.
Fentiekre valo tekintettel a PALOTAKESZ modositasanak kezdemenyezeset javaslom a 13. 
tombre vonatkozoan olyan modon, hogy torolve legyen a „Telek zoldfeliiletkent 
fenntartando resze” j doles. Ezzel valdszinusithetd, hogy a hatalyos epitesi ovezeti 
hatarertekek es a kiemelo kormanyrendelet keretei kozott megvalosithatdk a telkeken tervezett 
beruhazasok is.
A telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integralt telepiilesfejlesztesi strategidrol es a 
telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepiilesrendezesi sajdtos jogintezmenyekrol 
szolo 314/ 2012.(XI.8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kormanyrendelet) 32.§ (6a) bekezdes 
cb) pontja alapjan a tervezett modositas egyeztetesi eljarasa allami foepiteszi eljaras 
kereteben tbrtenhet, amely a partnersegi egyeztetes lefolytatasat kovetoen kezdemenyezheto 
es idoigenye a legrovidebb, kb. 3 honap. Az egyeztetesi eljaras lefolytatasahoz szukseges 
dokumentaciot a Varosepiteszeti Iroda kesziti eld.

IL A beterjesztes indoka
A telepiilesrendezesi eszkoz egyeztetese allami foepiteszi eljaras szerint tortenik, amennyiben a 
telepiilesrendezesi eszkoz modositasa ovezet, epitesi ovezet hataranak a modositasara iranyul, 
es amely a telepiilesszerkezeti terv modositasat nem teszi sziiksegesse. Az eljaras 
meginditasanak kezdemenyezesehez szukseges a kepviseld-testiilet hatarozata.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A 13. tomb eseteben az okafogyott korlatozo eloiras torlese a szabalyozasi tervrol.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: 
Motv) 23. § (5) bekezdes 5. pontja szerint a helyi onkormanyzatok feladata kiilondsen a 
telepiilesfejlesztes, telepiilesrendezes.
Az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny (a 
tovabbiakban: Etv.) 6. § (1) bekezdese ertelmeben a telepiilesi onkormanyzat az epitett 
komyezet, a telepules tervszeru alakitasa es vedelme erdekeben e torveny es vegrehajtasi 
rendeleteinek keretei kozott telepiilesfejlesztesi es telepiilesrendezesi feladatokat lat el.
Az Etv. 16/A. § (1) bekezdese alapjan a telepiilesrendezesi eszkozt es annak modositasat a 
telepiilesi onkormanyzat maga kesziti el, vagy telepulestervezesi szerzodes alapjan keszitteti el.
A Kormanyrendelet 20. § (3) bekezdese alapjan a keriileti epitesi szabalyzatot (igy annak 
modositasait is) a keriileti onkormanyzat kepviseld-testiilete allapitja meg.
A telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integralt telepiilesfejlesztesi strategidrol es a 
telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepiilesrendezesi sajdtos jogintezmenyekrol 
szolo 314/2012.(XL8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kormanyrendelet) 32.§ (6a) bekezdes 
cb) pontja alapjan a tervezett modositas egyeztetesi eljarasa allami foepiteszi eljaras 
kereteben tortenhet.
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Kerem a kepviselo-testuletet az alabbi hatarozati javaslat elfogadasara.

Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2O22.(....) szamu hatarozata 

a Muzeum korut - Rakdczi ut - Blaha Lujza ter eszaki es keleti oldala - Jozsef kbrut - 
Ulloi ut altal hatarolt terulet (Palotanegyed) Keriileti Epitesi SzabalyzatardI 

(PALOTAKESZ) szolo 34/2019. (VIII.22.) dnkormanyzati rendelet modositasara iranyulo 
allami foepiteszi eljaras kezdemenyezeserol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. a telepiilesrendezesi eszkoz modositasi eljarasat megindltja, es az eljarast allami 
foepiteszi eljaras kereteben lefolytatja,

2. felkeri a polgarmestert, hogy az 1. hatarozati pontra tekintettel kezdemenyezze a 
Muzeum korut - Rakdczi ut - Blaha Lujza ter eszaki es keleti oldala - Jozsef korut - 
Ulloi ut altal hatarolt terulet (Palotanegyed) Keriileti Epitesi SzabalyzatardI 
(PALOTAKESZ) szolo 34/2019. (VIII.22.) dnkormanyzati rendelet modositasanak 
elokeszitesehez sziikseges allami foepiteszi eljarast a 13. tombre vonatkozdan.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 21.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2022. januar 12. __ __ ...

Pikd Andras 
polgarmester

R&dai Danley 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

>ajt|s Csilla 
jegjzo


