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Budapest Főváľos

''ľ;tä:ii111ii..łil:ä':""JäT:lĺ".ľJ.ľ'viselő-testiiletének

a Jőzsefválros Kerületi EpítésiSzabáiyzatáľĺól (JOKÉSZ) sz(llő 66ĺ2007. (KI.12.)
tinkoľmányzati rendelet mĺódosításáról

Budapest Főviíros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľm ányzat. Képviselő-testtilete az

Alaptörvény 32. cikk (f)bekezdésében meghatfuozott eredeti jogalkotói hatáskoľébeneIjźlĺva,
az építettkomyezet alakításaról és védelméről szóló 1997. évi LxXVIil. törvény
(továbbiakuan Éw.; 13. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazźs aIapjźn, a Magyaľország
helyi önkormźnyzatairđl szóló 2OII. évi CLXXXIX. tĺirvény13.$.(1) bekezdés 1. pontjában'
és az Étv.o.5 (1) bekezdésébenmegállapított feladatkdrében e|járva a következőket rendeli
el: .

1.

sA

Szabá|yzatáról (JóKÉSZ) sző|ő 66/2007. (XII.12.)
Józsefváros Kerületi Építési
onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24.$ (1) bekezdése kiegészĹil a
következő i) ponttal:
[Az L2/A-WII jel{Í építésiĺjvezetek teľületén ...J
,, i) oktatásĹ, egészségügyi- és szociális épület építéseesetén a beépítésmegengeđett
mértékenem haladhatja meg a 65%o-ot, szintterĹileti mutató 1,5, zĺildfeltilet legkisebb
méĺtéke20yo."
'

2.$ A Rendelet 25.$ (3) bekezdése helyébe a következő

ľendelkezés lép:

,,(3) Azépítésiĺjvezetek teriiletén a telkekľe és az építményekľevonatkozó
szźnrlutthlázatfelhasznĺĺlasávalkellmeghatározrĺi.,,

j
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3. s

Rendelet 3. męllékletének7.és ll. szelvényeinek vonatkoző szabáůyozási tervi elemei
helyébe ezen rendelet 1. mellékletének 7. és |1. szelvényeinek szabá|yozási tęľvi elemei

A

lépnek.

4. s E rendelet az e|fogadźlsát kĺĺvető 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba |épését
követően indított építésiügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 201 6. február
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1. sz. sze|vény mÓdosĺtás

INDoKoLÁS
'q. ĺoKÉsZmőďosításĺínak céIja a Budapest VIII. keľü|et, otczy ilt 3.2lb szźĺma|atti
ingatlanon mentőállomás megnyitása lehetővé tétele, valamint a MAV-telepen lévő
ingatlanok társasházzá alakulása érdekébena telekhatárok rendezése feltételeinek biztosítása.

A mentőállomáshoz szfüséges gépjármíiáIlomány felszín feletti

garálzst igényel, melyet a
jelenlegi szabtiyozás beépítésiparaméterei nem tettek lehetővé. A módosítás után is csak
kízfuő|ag az ol<tatási, egészségügyi és szociális funkciók esetén lesz a kedvezmény

1.$

igénybe vehető.

2.$

A MÁV-telepen a meglévő beépítésftjldhivatali bejegyezhetősége és az építési
lehetőségek megteremtése érdekében a terĹiletet rendezni kell. Az ovezetre vonatkozó
előírások kismértékben módosulnak a BVKSZ keretei kĺjzött.

3.$

A rcrÉsz 3. melléklete a szabá|yozásí

ý
4. $

terv, melyen szintén szükséges módosítani. A
mentőállomás esetében az épitésihelyet bővíteni szÍikséges,a MAV-telep esetében pedig
az FSZKT és a JóKÉSZ összhangjának biztosítása érdekébena vasút biaosítási terĹilet
jelölésre kerül.

Hatályba léptető ľendelkezések.

