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B udapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onk ormányzat Képviselő-testiiletének
43 12015. (X.22.) tinko ľmányzati rend elete

a Jőzsefváros Kerĺileti Építési Szabá|yzatárĺĎl (JóKÉSZ) sző|ő 66lf007. (xII.12.)
iinkormányzati rendelet módosításáľĺil

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cilil< (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásktlľéb en eLjárva,
az épitett környezet a|akításáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. $ (3)
bekezdés c) pontjában kapott fe|hata|mazás alapján a következőket ľendeli el:

1.s A Józsefuaľos Kerületi Építési Szabá|yzatáról (JóKÉSZ) szőIő 66/2007. (XII.12.)
cinkormányzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 14. $-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki:

,,(8) A Práteľ utca - Nagýemplom utca _ Corvin sétány - Futó utca á|ta| hatarolt 116/A.
tömb területén kerítés az elsődleges építési helyen kívĹil nem létesíthető.''

2. s A Rendelet 16. $-aakövetkező (9) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) A Práter utca - Nagytemplom utca _ Corvin sétány - Futó utca źita| hataľolt |16/A.
tömb területén belül az ''Epítési hely kizźnólag terepszint alatt beépíthető tészén,, az
a|áépítés oly módon alakítandó ki, hogy a tetején kiatakított renđezett terepszint az
utcai jiírdavonal szintje ftlé legfeljebb 0,90 méteľľel emelkedhet.''

3. $ A Rendelet 28. $-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) A Szźzados út - Sz<jrény utca - Pazel|et Jakab utca - Stróbl Alajos utca á|taI hatĺírolt
310. tcĺmb teriiletén alapfokú önkormányzati fe|adatokat ellátó intézmények esetén az
épület megengedett legkisebb építménymagasság 7. szźľľĺrt táb|azat szerinti éľtéke
fi gyelmen kívĹil hagyható.''

4. s A Rendelet 3. mellékletének a 116/A. ttjmbre vonatkozó része helyébe e ľendelet 1.
melléklete lép.

5. $ E rendelet területi hatá|ya Budapest VIII. kerület, Jőzsefváros e ľendelet 1. mellékletében
lehatarolt területre (Práter utca _ Nagýemplom utca - Corvin sétány - Futó utca źita|
hatźnoIt I|6lA. tömb), valamint a Százađos út - Sz<irény utca - Pazel|er Jakab utca -
Stróbl Alajos utca á|tal hataľolt teľületre (310. tömb) terjed ki.

ry



6. s E rendelet a kihiľdetését kcĺvető 15. napon |ép hatá|yba.

7. s A Rendelet a kĺjvetkező 39lA. $-sal egészül ki:

,,39lA' $ A Józsefvaros Kerületi Építési Szabá|yzatárő| (JOKÉSZ) szóló 6612007,
(XII.12.) önkoľmányzati rende|et módosításáľól szo|ő 43lf0l5.(X.22.) önkoľnrányzati
ľendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított l.-5. $-át a Módr. hatá|ybalépésekoľ
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kęll'''

Budapest, 2015. oktőber 22.
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INDOKOLAS

A JOKESZ módosításának indoka a 716/A tömb vonatkozásában a Práter utca - Nagy
Templom utca saroktelek esetén a terepszint a|aItj beépítés lehetőségének kiterjesztésc a
parkolók kedvezőbb kialakítása érdekében; a 310' tcimb ęsetében pedig az előíľt
építménymagasság minimum alóli mentesítés a Százados úÍ. 14. sZ. alatt óvoda építése végett.

l.$ A szabá|yozási terv kcjtelező előkertet ír elo a Nagy Templom utca mentén a 116lA
tömbben azutca optikai kiszélesítése érdekében. A magasabb szintű jogszabály azonban
Iehetővé teszi kerítés létesítését a telekhatáron. Ennek megakadá|yoztsa érdekében keľü]
előírásľa a kerítés építés tiltása.

2.$ Az építészeti koncepció a|apjtn aPráter utca - Nagy Templom utca saroktelken tervezett
épület ľoldszintjén üzletek lesznek, melyek közterületi kapcsolata aZ előkertben
kialakított terasz lehetne, melynek a t9Ocm-nél nagyobb megemelése optikailag már
zavarná a |átvtnyt, illetve 1,0 magasabban pedig már teľepszint feletti beépítésnek
számítana, ami pedig a Corvin Sétany koncepciójának ebben azutctlban nem felelne meg.

3.$ A tervezetÍ. módosítás cé\akizérőlrag a 310. számú tömb övezeti besorolása keretében
meghatározott minimális építménymagasság értékének ťrgyelmen kívtil hagyásáľa iľányul
a.lapfokú nevelési, oktatási iĺltézmények elhelyezése, a konkľét esetben az új Pitypang
ovoda tęrvezett épületének megvalósulása érdekében. A vonatkozó építési ovezet egyéb
szabá|yozási hatáĺértékei, paraméterei, illetve egyéb e|ofutĺsaí nem változnak. A
vizsgálatok kimutatták, hogy a tömbön beltil felmért épületek egyike sem haladja meg az
építménymagassági minimum értéket. Az teruezéssel éľintett 38881/2 és 38877 hrsz.
telkeken az elhelyezésre kerülő épiilet megengedhető legkisebb építménymagasság
figyelmen kívül hagyása lehetővé teszi aztĄ ővođa létesítését.

4.$ A rcrÉsz 3. sz. mellékletének 1161A tĺjmbre vonatkozó szabźůyoztlsi teľvi előíľásai
helyébe a jelen módosítás előírásai lépnek.

5.$ A módosítás teľĹileti lehatarolása.

6.$ Hatályba léptető rendelkezések.

7. $ Átmeneti rendelkezés.
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