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Budapest Józsefvá ľosi on koľmá nyzat

Képvĺselő.testü let e szálmár a

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet !

A Nemzeti Kozszo|gźiati Egyetem egységes elhelyezése érdekében a Képviselő-testiilet 2012.

november 22-ei n|ésén módosította Józsefuaľos Kerületi Epítési Szabźtlyzatát és Szabályozási
Tervét (66 12007 . (XII. 1 2.) önkoľmányzati ľendelet).

A módosítás kapcsán a Vĺárosfejlesztési és Főépítészi koda a szabá|yzat felülvizsgálatával is

foglalkozott. Néhĺĺny helyesírási hiba, valamint más jogszabállya|, a 20|4. junius 30-ig

traĺĺlyuan maĺadó liudapôsti Viáľosľendezési és Építési Keretszabá|yzatta| (BVKSZ) való

összhang biztosítasa érdekében néhány helyen sziikséges módosítani a helyi építési

szabáIyzatot.

A rendeletmódosítás az |997. évi L)O(VIII. törvény az építeÍt kömyezet alakításáľól és

védelméről 9. $ (1 0) bekezdése a\apjántĺiľténik.

Helyesírási hiba miatt javítani, pontosítani kell a 9. $ KiizterĹiletre vonatkoző ę|oírźsok közĹil

a (11) bekezdés c) pontjának Blaha Lujzatérre vonatkozó előírást, a 12. $ (6) bekezdést, a 13.
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a:2012. december 6. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat Józsefuáros Kerületi ÉpíÉsi Szabźůyzatźĺnak (JOKESZ)
módosítá stra arendeletben lévő hibfü jav itása érdekében-
A napirendet nyílt iilésęn kell targyalni, a rendelet elfogadásźůloz minősített szavazattobbség

szükséges.
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Városgazdátkodási és Pénzü5ĺi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi t]

Hatźtrozati javas|atabizottság,szźLmźLra..

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĺiletnek az e|óteqesńés

meetársvalását.
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$ (4) bekezđés a) pontjat, a 16. $ (2) d) pontját, a 18' $ (2)bekezdés c) pontját, valamint a 28.
$ (2) bekezdés b) pontját. A hivatkozotrjogśzabalyheĺyěkben a mondatok szórendje, illetve a
nyelvtani éľtelmezése nem egyéľtelmű, j ogbizonytahnšágot eľedményez.

Szóismétlés miatt kell javítani a 16. $ (4) bekezdés b) pontj źt és a 28. $ (2) bekezdés a)
pontját.
A szövegezés jobb megértése érdekében a 38. $ (3) bekezdés tördelésen kell változtatni.

A Z Zo|dteriiletek keret<lvezet területén a 47 /|998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott
BVKSZ 52. $ (5) bekezdése a következő építmények elhelyezésére ađiehetőséget:
,,(5) A tertileten:

a) vendéglátó épület,
b) pihenést, testedzést szolgá|ő építmény,
c) ismeretterjesztés építményei,
d) a teľiilet fenntaľtásĺíhoz szfüséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek,
Đ teľepszint alatti építmények

he|yezhetők el.''

A BVKSZ 20. szálműtáblazatban

A cé|zott teľületfelhaszná|ásímódú teľületek előírásai között a

C. Z-Y\P KOZPARKOK

,,g) A teľületen a keretövezetben megengedett építmények elhelyezhetők''' előírás szerepel.
A JóKÉSZ a 37. $ (5) bekezdés b) pontjában szíikítette az elhelyezhető építmények
funkcióinak kĺirét. Ez az előírás eddig nem okozott gondot, mert Ĺĺizpark zöldteru1eti
övezetbe soľolt terület feltłjitásáĺa nem keľiilt sor. A jogbizonytalanság elkerülése és aBVKSZ-szel való ö'sszhang biztosítasa érdekében szfüsěges ezt az előírást hatályon kívül
helyezni.

A hely| önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés a) pontja szeľint
a képviselő-teshilet hatásköréből nem ruhazhatő át a ľendeletalkotás.

Mindezek alapján kérem a Képviselő-testĺiletet
szerĺnti tinkoľmányzati rendelet elfogadásáľa.

Budapest, 2012. november 27.

Tĺlrvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegĺző

az előteľjesztés 1. számú mellék|et

polgiírmester

ń
Máté

aljegyző
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1. száÍIl|Jmelléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefváros onko rmány zata Képviselő.testületének

... 120|2.(...) iinkoľmányzati rendelete

a Józsefváros Keľületi Epítési Szabáiyzatáról (JOKESZ) szőićl66ĺ2007. (xII.12.)
tinkormányzati ľendelet módosításáról

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete az
Alaptöľvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eľedeti jogalkotói hatásktirében eljĺíľva,
az épített kĺirnyezet alakításĺĺĺól és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. $ (3)
bekezdés c) pontjában kapott fę|hata|mazás alapjan a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaros Keľületi Építési Szabéiyzatáról (JóKÉSZ) szóló 6612007. Cxn.12.)
önkormlínyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 38. $ (3) bekezdése helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,,(3) A területen a beépítési kĺitelezettség sajátos jogintézményét kellalkalmazni, és
a) a jelen rendelet hatályba lépésekor miír tiľes építési telkeket a renđelet hatá|yba

lépésétől, szźrnított 5 éven beltil
b) a jelen rendelet hatályba lépését kĺivetően az épületek elbontásával kialakuló iires

építési telkeket a bontástól szĺímított 5 éven belül
be kell építeni, legalább a közteľiiletek mentén kialakított épület, épületrész
megvalósítasával.
A beépítési kötelezettség szempontjából beépítésre kĺitelezett építési teleknek kell tekinteni
azt az építési telket, melyen a meglévő épiilet bontásanak eľedményeként legfelj ebb az e|óirt
legkisebb építménymagasságot el nem éľő épület, épületrész alakul ki vagy a telek építési
helyének köZteľiilet felőli legalább 15 méter széles sávja beépítetlen, a telek terepszint feletti
beépítettsége legfelj ebb | Iyo."

2. $ A Rendelet
a) 9. $ (11) bekezdés c) pont ca)-cb) alpontjának ,,elhe1yezésére'' szĺivegľész helyébe

,,aLakithatők ki'',
b) |2. $ (6) bekezdésének ,,A levegőtisztasĘ., valamint a zaj. és rezgés elleni védelemľől''

szövegľész helyébe ,,Azaj- és rezgés- elleni, valamint a levegőtisztaság védelemľől'',
c) 13. $ (4) bekezdés a) pontjának 

',rendeltetési 
egység'' szövegrész helyébe a ,,renđeltetési

egységek'',
d) 16. $ (2) bekezdés d) pontjrínak a ,,nem korlátozhatjď' szövegrész helyébe a 

''nem
kor1átozhatják'', éS a 

''ĺIem 
veheti igénybe'' szövegrész helyébe a 

''nem 
vehetik igénybe'',

e) 18. $ (2) bekezdés c) pontjanak a ,,legnagyobb magassága'' szcivegrész helyébe a
,,legnagyobb magasságát'',

Đ 28.$ (2) bekezdés b) pontjĺĺnak a,,(továbbiakban kozhaszná|at), az építésiigyi'' szcivegľész
helyébe a ,,(a továbbiakban: kozhasznáIat), arrő| az építésigyi',

szöveg lép.

3. S A Rendelet
a) 16. $ (4) bekezdés b) pontjanak azegyík,,rendeltetési egység'' szĺivegľésze,
b) 28. $ (2) bekezdés a) pont 1. alpontjĺĺnak a,,hď, szovegtésze
tĺjľlésre keľĹil.



4. s (1) Ez a rendelęt2DI2. december 7-énlép hatályba.

(2)A' szabáIyzatot a kihirdetést követően indított építési tigyekben kell alkalmazni.

5. $Hatályátveszti a Rendelet 37.$ (5) bekezdés b) pontja.

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis ]Vĺ.áŃé

polgáľmesteľ



INDOKOLAS

Jĺízs efu áľo s Keľü leti Építés i Szab á|y zat (JOKE S Z)

mĺídosításához

e. ĺorÉsz módosítása soriín javas o|t vźůtonatásokľa az a|ábbí indokok alapján keľült sor (a
módosító rendelet szakaszainak és bekezdéseinek soľrendj ében).

ad 1.$ Az új sorba keľülő sztivegrész az a) és b) pontra is vonatkozik, az
egyéľtelműség miatt kell így tĺjrdelni.

ad 2.$ a) Az ,,elhe1yezésére,, szóval a rendelkezés nem volt éľtelmes.

ad 2.$ b) Az eľedeti szórend szeľint a levegőtisztaság ellen is védelemľől kell
gondoskodni.

ad 2.$ c) A mondatbaÍLaz egyęs szźlm -többes számegyeztetése helytelen volt.

ad 2.$ d) A mondatban aZ egyes szźlm - tobbes szźnrl egyeztetése helytelen volt.

ad 2.$ e) A mondat nyelvtani egyeztetése helyelen volt.

ad 2.$ f) A beillesztett,,arľól'' szó nélkül a ľendelkezésnek nem volt éľtelme.

ad 3.$ a) A rendelkezésben a ,,rendeltetési egység'' kifejezés egymźts után kétszer
szeľepelt'

ad 3.$ b) A rendelkezésben a,,hď, sző egymźls után kétszer szerepelt.

ad 4.$ AzÉtv.g. $ (10) szerint ahatáIyba\éptetésselnem kell 30 napot várni.

ad 5.$ ĺ. ĺórÉsz a 37. $ (5) bekezdés b) pontj źtban a Z-KP-VIII közpaľk övezetben
szfüítette az e|he|yezhető építmények funkcióinak körét. A jogbizonýalanság
elkerĹilése és a BVKSZ-szeI való összhang biztosítása éľdekében szfüséges ezt
az eloítást hatálvon kívtil helyezni.




