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Hatźlr ozati j av as|at a bizoÍtság, száĺrrźlÍ a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry javasolja a Képviselő-testĹiletnek az
előteri esztés mestaÍsv a|ását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A Képviselő.testtilet 2011. novembeľ 3-án, a 443/20|1. (xI.03.) számú határozatźlban úgy döntött,
h,Fy ? Józsefuáros Kerületi Épí.tési Szabźl|yzatźról szóló 6612007. (XII.12.) önkormányzati ľendelet
(JOKESZ) következő módosításánźi aSzabźiyozási terven a kötelező zöldfeliilet helyét hatályon kíviil
he|yezi a Kisstáció utca _ Futó utca _ Nap utca - Vajdahunyad utca áita| hatfuo|t lll-es tömbre
vonatkozőan. A határozat a|apjźn, a tömbre vonatkozó Ll-VilI-l építési övezet övezeti paraméterei
nem változhatnak, az övezeti előíľások szerinti kötelező minimum |5Yo zö|dfelület telken belüli
elhelyezésé re a tew ezó szabadon adhat j avaslatot.

A Vajdahunyad utca 6. sz. alatti telek tulajdonosa, a HILLPARK Ingatlan Kft. megkeľeste az
onkoľmányzatot azza|, hogy fejleszteni szeretne a telkén, azonban a haüályos előíľások a|apján nem
tudja kihaszná|ni a beépítési paraméterek adta lehetőségeket. Az egyeztetések alapján a JOKESZ
módosítása vált sztikségessé, igy ezen településrendezési eljáľás (a kerületi építési szabźiyzat és
melléklete, a szabéůyozási teľv módosítása) ťlnanszirozására az Önkoľmányzat a 20812012. (VI.LI.)
számú képviselő-testületi hatźrozat alapján telepü|ésrendezési szerzódést kötött a HILLPARK Ingatlan
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Kft-vel. A HILLPARK Ingatlan Kft. a KASIB Méľnöki Manager Iroda Kft-t vá|asztotta ki a teľvek
elkészítésére.

A fentiek alapján 2012. augusztusban megkezdődött a JóKÉSZ mődositásának folyamata. módosít.ás
lényege: a Józsefuáros központjáhozköze|i területen az e|hanyagolt, iiľes építési telkek beépülésének
segítése, a rendezett utcakép kialakulásának ösztönzése. A Szabá|yozźsi teľv módosítása ennek
megfelelően a tömbben teľületileg csökkentette, és a telekszerkezetet tekintve előnyösebb teri'ileten
jelölt ki kotelező zöldfelĺiletet, emellett lehetőséget teremt a terepszint a|atti beépíthetőség
mcgcngcdósóvcl a paľkolrís tclkcn bcltili mcgoldósóra. A tclcpülésfcjlcsztósi lĺonccpcióról, oz integrólt
telepiilésfejlesztési stratégiáról és a teleptilésrendezési eszközökről, valamint egyes telepiilésrendezési
sajátos jogintézményekról szóló 3I4l20|2. (XI.8.) Kormányrendelet 46.$ (3) bekezdés a) pontja
szerint: a Korm. rendelet hatálybalépésekor már elkészült, de még el nem fogadott, vagy az egyeztetés
a|att |évő kerületi településrendezési eszköz elfogadásáró| az Etv. 20|f. december 3l.én hatályos
szabźiy ainak megfelelően 20 l 4. j únius 3 0- ig gondoskodni kell.

Mindezekĺe tekintettel a teriiletre készült helyi építési szabáiyzat és szabályozásiterv véleményezési
eljárása az épitett köľnyezet alakításáról és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. töľvény (a
továbbiakban: Etv.) 9. $-a alapján történt.

A 11l-es tömbre készült Keľületi Szabáiyozási Terv alźttámasztő és jóváhagyandó munkarészeinekaz
érinteffek számára történt megküldése után, az Éw. l.g (4) előírásai szerint megtartott egyezteto
tźrgya|ás 2013. mźrcius 26-án zaj|ott le a Polgáľmesteri Hivatalban. Az egyeztető tarryaláson
tisztázat|an észrevétel nem maradt, a tźngyaĺás eredményesen zfuu|t. Az eľĺől' készült jegyzőkönyv az
e lőterj esztés 1 . számű mel lékletében olvasható.

AzÉtv.9.$ (6) bekezdés szerinti 30 napos közzététe|i időben (2o|3. április 11.-2oI3. május l0.), a
Vajdahunyad utca 4. szám alatti telek fulajdonosa 2013. május 3-án észĺevételt tett, mely szerint nem
ért egyet a módosító javaslattal' (2. sztmű melléklet). A Főépítészi hoda ismételten megvizsgáita a
telek beépíthetőségére vonatkozó módosítást, ktilönös tekintettel a telek tulajdonos építési jogait
kor|ätozza-e. A felülvizsgálat során megźilapitźtsra, hogy a telek beépíthetősége a módositás hatásźra
nem váůtozik, és erre vonatkozó vá|aszt (3. szźmű melléklet) továbbítoĺa a telek tulajdonosa feIé. Az
előterjesztés 4. szźtmű melléklete a Tervezó álláspontját taĺta|mazza. mely a Főépitészi Iroda
véleményéve| egyezó,

A szabályozétsi terv jóváthagĺaĺdó munkarészei a rendelettervezet és a szabźůyozási teľvlap. Az
előterjesztés 5. szźmű melléklete a rendelettervezet és annak melléklete a szabáůyozási teľvlap. Az
a|áltźmasztő munkarészekkel kiegészített terv Józsefuáros honlapján megtekinthető:
http://wwwj ozsefuaros'hu/euryintezes]eruleti-epitęsi.szabalyzatl 1 5 l

Az önkoľmány,zati rende|et alkotás azBw.7.$ (3) bekezdés c) pontjában foglalt fe|hata|mazás a|apján
történik. A JoKEsZ módosításanak kiiltségvetési hatása nincs, mivel a változások nem jelentik a
telektulajdonosok, építtetők szttmźta az építési lehetőségeik kor|źtozását.

Mindezek atapján kéľem a Képviselő-testĺĺ|etet
iinkoľmányzatĺ ľendelet elfogadására.

Budapest, 20|3. mźýus f3.

az e|őterjesztés 5. számú melléklet szerinti

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábót: {1
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Étv' ł.5 (4) szeľintiľgyeetrtö řárgya!ásáľůl

l{ľlyszĺn; Buĺüapeĺt Vĺ|t", Baro.ss u. 63'És. l. em. tr0Ü"as Éľgyalů
tdöprrnľ; í{l13* máľcjus 36. |łh
l*!gn vłnnatc Ä mellć,kg|t ietgnlÉt! Iv szeľint i1. *ľ* ľnellÉbl*t}

Fer nez ely i Gerg ely, ftÉpí ŮÉ s t
Kłlsniintőĺtr ;lĺł *g]ľt?"tet'ů t$rrgľ'a|;tsĺln nĺr:gjť!#ntúkťli" ntłgĺryĺtĺltt* a ułľgyĺIsst.
I smeľtet'tf az e |ozmény*ket.

TáiÉkoĺtatta a iľ|entěľöket" hť}B]ŕ il tčľvnutütés folyaIlrłlľa '301t-ben 
ĺndtłĺt, ŕBľ 

"" 
akkoľ

hĺtůlyrrs Étv"-ben ŕ*ghrltak ľ,ĺaľint ĺa}Iĺk az. eljáľiĺs. Ae Etv. 9.s {E] bek*adł}s sx*dnti
vélenrényezÉ'si el!.{rá'sľa Ě4 á|l;łnligazgatrĺsi szeľv" ilt. eg1đb éľĺnteľť käpÉtť meghívńt'
nlclybů| lCI kĺr.Ŕnt rđsľt vtnnĺ ä;č {l$ŕe'IrĚľó táľgvalás továbbĺ sĺakłszaihan" Áz 'Etv. 9.$

[s} bekeaĺlés sľ."eľinti r..Élentényeuési do}eumenuĺľiĺÍľa ĺI kĺ[*głĺsĺ ęmelň ľđIepé'ty
ä'üu*um {l}udapłłst F.*ritľ*s Kĺnniny'biv*ĺ*ł* ltpítes{i.ayićs ťirőkségvffehni řĺ.iv*ĺ*!n Rtlnmi
ľlůćpitľse; Buĺ|apcst Fövároĺ VlI"|" k'eľülgĺ Jľzscl"viłľusí Önkoľruáĺtyzĺt Pł;ĺl$ínn*stcľi Fĺivałą|

t{attisłigi üg5.ĺłĺľtá|y Enrĺtesiĺg1''i ĺrĺrt|ĺ: l'ei'ĺ:Błi |v'|unkĺĺ:xlprľĺ}- ĺ1z {g}.ütrtĚtň taqgłalás eĺđtt
kjkiildôtt ďolľurnentĺiciťl tiłľľalm*zta a kĺíogást eľne|ůk !*vłslar*i alapiÉLn átdolgozott
dokumenľäcÍót

Ar Étvt 9.$ t4] hękę.aí|É* sľeľlnüĺ egyeľtetťl tálgľatáson vatrl #snvétęll .suánđÉklnl 3
nyilłrtĺwrat éľkeĺetŁ Budĺpest F"öváľÜ Vtr|. tteľůilet Eľzsébetĺĺ;iros PolgáľnlesEeri.
ľ{ivatalĺ és Eudapest Fővsľĺli ttoľnráĺryhivntal Á}lami' FüépĺľÉĺĺe leu*lben tś!ékoatattĺt
hogy a ĺuťlĺ|rsítot't dĺlĺĺuľnenľáĺĺđ.valkĺgĺeĺo|ĺtłrłn lĺĺťogsst n*m ęmelnek *g ax ęgľerťet$
Hrgpa|ásorr neľn ľuĺĺnak rsszt l.ęnnĺ' .Ą Tiĺľsasháĺak Lakr1kłi*ossđgeinek Ěľdeĺľrnůdelľnĺ

Sneľvetete tetęfĺrn*n ieleĺfe, hagy a iavĺtáso|<ka| e6ľetÉľt rls az eprĺľeľÉsen n*m fud

ielen lenni"

Megiĺllapította, h$ff ec ÉHŕťrtĘtń tl.irp'alason sĺrdĺ5lesE Főľárĺls đnkorľniłnyuatn
$árosťelleĺzÍési Főp*lg*ľmesľer-helyettese ôs a I'evegň l!ĺłĺnkamopo$ lĺÉpvřxe|ř*ti
mag*t- Ftą.łkérte a tt:ľvľľ."ňt aľ' É' '*ľ*ľételek és an*k k;łprsáĺr c|vŕg*ľtt ľnôdmsĺiäsnk
ismeľtetÉ.séľ*'

Pĺ!ľtđľ FÉłŤať" terveÍđ

Tĺiijĺ}kĺłĺĺatta * jľ|en lćvdlk*t' hĺtgly ĺtz Erv o"5 {j} sľľrĺĺrĺi ľélrľrrĺĺrn3'*z.*:ĺieĺjđriłs ĺĺnľiłľt hńľĺĺtt
kiľ'ogŁ*ĺ eĺĺlľlĺi Eĺen v*:l[.

llułlu1o*st [.ł.|rilrus Kĺlmriiľl*rhllatĺ!a Éprlćsíig1'i i.s t.}rĺ-,ksľgvćĺĺclnri ł-|lvutalĺ Ällaľni ľőĘitľsľ
üit pĺłrĺfuĺtl ťtrgla|tĺ Ĺiss,.ĺ ú"tzľł:teĺ*leĺt" ln*ĺ5rk.l-{ |igx't"lcnll"l* vÉr:ľ jĺĺvĺtołĺillĺ a t{etrdclł!t-

ĺľn,ľľ,xt*ĺ ex t $aĺhĺĺtxtratsi telĺlľpĺł-

i:]: ĺft*ĺ |'lt"łłl$ł:cĺt, [iĺr*ĺĺ ąĺ. ń34t. tr.ł!tł':ttl{I
ĺ.tĺĺľ jĺrľĺ* fil.itĺĺrľ.ĺlĺl



A BudaJľst Föv*ros V|tl. keľĺilet JóasĚfvłľtsi Önkĺrrmány.łat Pĺrlgárĺnesteľi Hivĺto| tĺĺtůsági
Üglĺ.tsztá|y ÉpiĺÉsĺigy.i tľoda átläl helyi védelemľe jnvasolt ep$,teteket męgvizsgÉltĺk, az idö
közbeĺr törteflt bElsö ęyczletłscn megbesze|tck szeľint az Álł{támasatú munkaľésg
ÖľĺTksĚgľédľlnri ľejezeie ki*eészítésfe ker{llt, ĺ szabá|1,ndsi teľvlĺpon fę|t{lnĺeĺssľę kęr{[*
a he|yi r.édelemre javĺsolt epüĺeteŁ

KfrsuÜngnel vť$ék ä Ľ,evegö Mtmkncsoport égzľtvétełeiĺ łs. lłz 6vezetĺ poramétcľek
ľs$kkęntését nem l'í$ák indłkoltnak- a vizsgálatokbńl hłdEľtt|, hngy a kia|*u|ł á||apntnfr

mi*tt a magĺsahb Ůt.eaeti pĺramÉtľrek n lęJöbtr esđbeĺr nem hssznállffińk ki, i|lctve sul1n*
kńľtalłnítrfoi ĺgénJ.ek meľülh*tnđnek fel. Ehelyett jaĺtso|ják az épĺĺésĺ hely meghaÉmaásśvul
taeitani a tŁimbhe|.Ęôt, így !étľehÜuvä €gy nłgyabb, egybeftiggö r.Ôldfelĺtletet. KĚrÉsüknďĺ
nregťe|elöen az '.Epítesi hcly kizíľólag teľ*pszÍnt atail beépíthetö' lÉszš'' teľü|etét

ssükkente-tĺéłi {s a tÖmbbslssben ",ł{ňtsl*üň 
eöldf*lCIteĺ* kcrlilt hijełnrcffi. a Vqidahunyad

utła 3,íb. szjľn ł|łnĺ plałinffit megĺartanđi" h*|yi vsdele.mľs jaľasolr e5'eđkđnt tĺlntettéh f€l.

"Ą tnbbi fiĺt nem tärtj*k dendrolůgĺĺĺ szeĺnpontbói Éľtŕkcsnek, ĺ|le.tr'e az 57&0CIT'tx.łű.l
ĺĺa{mÍr Bnkoľntńnyeĺü rutde|r.{ ełöírją }tpgy a nĚm kmĹľcťltleti bessřo|ásů Ęatlannn lÉvđ ľa

kivĺigása esetén mi a kłltęlgzö pfuLłs mádją ęz sxerinte kelĺö garaneińt jelent a tbĺvetĚtt
problÉnrám-

Schnier iltärla, lłvegő ĺĘu:n|łoeľuport

A *zaba|yoeásĺ ten.|ąnn a oKôte|euö zřĺldľe|Ĺi|ď* elnęveł.esĺ kéľi . Kötelezó a|áépítet|en

Eö|d|.cl{i|ct''.re módosítani.

Pintér Fęrxnc, terueĺ;ü

Fcleslęss đuplikácĺđ'nak tgrĺanri ajĺvas|atot, mivc| a kÉrdéses teńleten Epitćsi hely níncs
jełňIt'e teľepszinĺ' alatr és ťetreĺĺ san.

Sthnler MđrÍa' I,svegő łłunkucsopoľt

F,lfogĺdĺĺ Tcľveľü válagľút' tovŕrbbĺĺ rnegj*gyezĺg- hĺlg} a ĺt*nđľalrgiai szempontbót ľĺem

éľtékęs tBkgt ił órľrĺ hęIĺęne a kivágĺst6|"

PlntÉľ Fľľan6 ł.erveuđ

A Futó urcĺ l l' szłĺm nlĺttł ĺęlkĺtł ta|ĺ[|ható hét đęndno|óeiilílsg nem éľtéhes ę5łed" melyek a
tůmb kěsňbbi rfuépillěse erctén kiväg!ąsľs lĺer{Ilhetnelr, FübĚfl sz €sđtb€n nz.57ľ!ü0?.{}i.t6.)
szÉmń ünkoľmĺłnyznti rendslgt garsntálja n helybcľ töťtenő t.issznpotIĺĺst'

Fa

Meg{||*pÍĺottn" hogy n jopzaholyon oĺapuló es ĺz ęyeb ćge.l'éteĺekben męęyeuÉs
siĺllctetĺ" a jĺvaso|t mfrdľ*ĺtámkfft ü ťđ|*ľnfu}trsk el$igĺđtĹk. Mť'gkü$r6nve łz ĺgyeaĺet&
táľryłl*rnn va|* résn'fie|ł' uęyemđđ táľEľa|ĺĺľt |eĺárta

Budnpĺrst' 3{ll3' má.ľEius 2?"

ĺű 3egl'ĺđft đnyrľt öĺs wđ l ĺtt att a ł Zc|inka Suĺlvia
{řůéritÉ*äi lľodł" Ügyintéeň}

*IeilÉkletek: Jelcľrléti ĺv, M-eghivóľa e'řkgzgtt vritasa* (tđb}

ffi lÜ*t Eu&pes1 fuĺĺĺĺs tu 63'6?' 3.ĺSĐ-?lŮi!
ĺĺtĺĺ.joimfuĺn:ĺhu
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L51Łvan *ľ,tn mrą]*ł xdc.![t *xłt'qn ręy*;dľeła hq-ę;Áľfttĺ[tgł.{.} gx T't"sĺlÍ.ř dľĺnĺ *[ółrt h'ůt*l*m&ľt
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Iśľg:.Ą l[!.e.s ĚňmbĺE k{ľäaiii{lHelyr ópitśsi srn'hńl}"fl,t nĺ*dosÍĺĺis.inak Eľ.9"š t6}
hękľzľJć* Íiľśrintĺ hĺŕtrJglgc*ätđ*ÉFĚ đĺ'teĺetĺ Fellebłĺeułš.lĺ

Tü*rtelt J|lľöldi Gúbłr LlľI

A łńrgý tÉnlĺihntl trlĺt ľa|lĺłhheł'*sđĺ nl*gviľsgaltuk. Ą Hľlyi ť:pĺĺcsł .Ęl:*hályzxĺ rnůdĺsítél
javĺlslgtĺ ł ľ*eglůvň fivęľ"*ti pxĺľanleterekťľ neĺn mtidrrsĺtnĺtą {hĺ'épíľÉĺi rndľtéh' sľjntĺęľülełi
ĺnutĺłi, mĺnimĺł|is zfrIďŕ-łľnicĺ" ćpĺtĺnÉnyr.rrCIgassag. teľ€pszint ĺl'otł bcŕpĺĺhetĺ1 terütret)' fgy
tđveĺĺ tłľ a nre.Eđll*Fĺtńs. h*g$ ĺl ten' e|fh*glłlđłissĺ lłjiľeĺfien a rcleh, Éľtéhe c.í{ikľttfii ľ*g' A tt|ek
bedpĺĺlletĺĺĺegi* nł$ľ vůlĺozatĺ"

'Ą hłĺvľ{ĺĺgĺó łibľłiĺl" a tEtkĺ:n jctüĺt ćpĺĺđsĺ heĺyek nĺukulĺŁ*at tŕinwttřk ťľ|. łiĺ ĺlapjĺłn
ĺn*głłllapĺthl'łľĺr" hĺłgtr' aĺ. elsiid!ľgcs *pĺĺćĺi hety ľndr'ete nagyĺrhh Íetĺ. A łĺiĺiiľl|*g tęrš'pśŕjilĺ
nlĺtĺ beepithEti| te|*krcsz nťľĺĺ* 546"! n'r:' an:li lttĺee[ sem a dupińja * ĺraui|yrrs ĺeľ}rgn ĺz.t.ľ*plô
4 ĺ l$-{iĺĺ: kl5tt:l*łĺ1 zfilillŁlĹllłslĺK.k. e'iłrn kÍv{tl n jtgi k{ir ctk{.Ylttényť is nrłlĺĺ ü k& kiil*.ssrińnak"
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,Ą s;ĺah;ilyrz;łsi tervlapĺ'rn 
"ie|{}ĺĺ 

É'pitćsi lłely ĺninďľn cĺeťlĺr'n il1ĺ ľtłtiiľ{'7ľ.il meg" hĺrgy ľnely
teľĺilttĺ]!ł bc|ĺ}l lehat az övez*ti paľunrdteľe'k ĺzeľiĺlĺi ľruiłlrálŕs b'jepitest megr'ĺ!ń*itĺtri" A
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Vĺjdthunytd tłtcu 4. ęsetćb*n {a te|* tffĺllcte l49ąf má}, mint ae ĺe ábńn is |áthati' ae

clsédlĺsges építési hely rcľĺiĺeĺe nötĺ 194?,8 ***l- illeľve a tę|ek ĺeljes terü|ete ĺľ'rep*ĺĺnt łlĺtt
bĺęĺĺłtctłívé ĺ{tt.

Aľneĺnyitłen * ĺľlj.es tš|ek alłtt" t00-E.{rbén mćlygĺđa létesü|, a minimÉ|is |S%.as
zô|dÍblĺilgttňl el lther tekĺnteni az. Úľezeti elöÍľások szerint. Ezzel szcmkn a hotályos tgľvęn
seercplő, köte|eeň łůldľelE|et tertt|etén mĺndm ffiglbęn z{ĺ|dfę|{ĺ|etet kellene kiulakÍtani. A
rnódoĺítń jłvgslat tphát ebbcn a tekĺntetbśn is keďĺ"eľsbb tehgtö*ćgeket kĺnr{I.

Az ÉpíteÍĺ kömy*zet alakítÉsÉm| & ľédc|niffi| szntó 1W7. ćr'i LxXvtlÍ. töľvťny 9'$ {3}
bekmđěs szeľínĺi vé|eĺnényezÉ*i e|jáľás surdn több államígaegłt*si seerv. ĺl|ľtve ĺl*ĺĺĺhĺtĺlság
kéľte. g tňmbbęlsőben nz üsszľfilggö zöldfexület kĺĺ|akínísát. Á kĺl'ána|omľlak s teľv ůry resz
e|ege|. hogy küľ}cn ł Vajdahunyad utcĺ 4. ĺcńiletŕn .J(qr*]ee6 zöldfeltlleť' helyett az

*Epĺtćsi hely !ĺizffi|łg t*ľĺasaint algtl hcgpĺthĚÍÔ reszď' jęlö|&r hasa$|ja' nz e|söd|tst*
ÉpitÉíĺ he|y terĺilctének kłteľjcsat€*g mellett-

A t*rv * bsruhfu.ó á|tł| kĺvánt ál|apot elff*Éhez rigy nyújt ÚtegÉlđńst' hogy küzbeľr a
jogsea.hĺłyuk;tltat ełöĺrt e5 a l'élem€nyeuĺj hatcrságok đ-|tď megktivete|t rzakmai *empontnk
ĺs đľľđn1"csühl*lĺ"

Aľ fuÍtłtr kőrnyľert p|akitásÉĺs| es vtde|ľn*röl geó|l l99?- tvi LĐ(\'lll. türveny 9.$ (6)

bekľudÉĺ s"'':rinii 3Ü nqxls kňr,łÉffęti idó lĺfiiĺt ĺz Álhmĺ tödpĺtÉsz meghĺi|dtc ľÉlemśnyéą
ĺnelyben $ tcrvcl ľIfogadłtsľa javnso|j*

Fentiękľe ĺekin{enel tájéko'*ätffin" hogy a ľé|ert€nytrésłt kikü|dĺĺn ľnodosító javatlat
kÉpviselii-tcstĺlleĺt e|ľogłđńs'{t g Ftĺépitđszí Iľođł Łeudeĺrttrpzní ľogia" Ä dfintéshozókĺt
tę.rm{..täęte.sen lájékoarĺ$uk Ff, ťJn á|ta| Ieĺľta|ĺrl| is-

Budĺpesą 20l3- ľnlĚjus !.{.

Üdł'ôĺłettel:

Fľrn*zľlyiGcrgľIy DLA
mb. ffrtpĺtć*ľ-
üg1nsaályveeeĺfr.

E l{}E3 BąldłprłL BaľEÍ$ lt. 63.67' t 459.}IilÜ
*n'ĺv.jołłsefn;ĺmĺůu
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Ttn.vr:jĽŮĺv*lĺ-.tsz

&i.w' .Ą ficrdape"ĺ. V|!l" h*ĺiĺlłĺ s4jdłlruĺryĺd ĺ*. .ł- {}tnz': 355Ťŕ'.3} ąl*ľí i*gattłn M4dĺlłetffi*ćftB*
váluąrĹĺi;ĺ c ! | !. ł{hrĺbľę Łtü'đtÓ KrľSäłiSZ'ľ ĺnćđĺęjłÉs alł'pjáĺĺ

.Íekll gerł.ĺtsô tđĺ.agt a ľsĺrĺsf*jEľslĺ*s* eĺ F'sÉpíłd*r.i ÜEg.'rĺłtály Fű{bít&łi lľĺłda felk&édľe kŕĺĺňlł
Äĺäüi|i Üđ,b&r. Ü Fr*ll.g Kfĺ" úg5-ľľ**ł1jěĺuJĺ ľĺ:ĺĺgbbe'dgÉł:*l lułpc*ĺl'ctba*..

;{ üĺľg;yŕ Íł*et9e!' jele"ĺęŕ bccpŕtľtĺ*5i ad*ul {airojełbĺĺlr u heaál1'm ĺĹ1ľ$ř Ll"lłĺlI.I ŕFfisäi
&ł'ełetÉĺwk pnr*ĺłretľeit :

ł beepiÉ.ti ĺĺĺćĺ1éft; sů'lti' ím*:t.; s5$.o}

* **inlĺ*nt|eti $rüŕaĺÚ: Í"}rĺr:ĺmł {rĺłw,;4".thł:lĺĺĺi
* ĺľtcgi FiÍ|íÉq3.IĐ$&eśsłói!F *"lJgn

ĺ ĺňBđťe.i&ĺ*: e"*ł.-el'

{ĺĺĺłx.: l&ĺl}
{rrtŕr.; 15${}

Męilłĺpilřrroĺéí. fiłrgy a vix4.ĺĺlľ Épĺł**i {*l*.'k "j*|*ĺłległ b€€słľéei*gs jeiÉäilňńĺ*ń lĺtęswĺad"řą *
tĘĺüg*:ilgĚđÉ{ĺ q}Énŕk*ĺ ťb5t.b ř}eł}'*.a $ü.[9+]ĺ. * ľtrłdf*ľiĺłgĺ ę*Lí.n'rcĺ*h{n p*dig je|*ĺłt&seĺ dłnaľąd ĺĺ
e|'vńĺĺ méĺldlt&! { Í5ł''! hr|!sl| ł.3+ź1r a ĺłinnľÉ|eti ĺĺĺĺttgtú ľg ĺł Ęlmlĺin3ĺrrłgĺĺ*Ę vłsrłt'kľł*sĺiban
ľiĺ:ĺ*ĺł ľtég .ý1lĺBr;ĺĺĺň* laľ'taĺę&*lĺ!ĺĺľĺ ľtnďĺł**ľĺŁ. Ał. ehnóĺĺĺiĺľg *ĺĺxly*dlets &*gĚs s*ilttftťtÍlđĺ *
j*kĺtTrgřn*ł Łb" !tl*r+"rĺ&rĺ*lĺ.lcÉ ffięą xĺ: utłĺti trÉľkůqpĺąsĺŁi$sg ;xđĘ *ĺrľréłct{legĺijď*ĺĺ|e6i ffibłi" m.łnł

l9'4łĺłÉf*s*{ ic. ęłćľÍEti {ĺ tsnyĺrgľĺĺ:n Łřha*alúĺhgń ĺehľt.}t'gqł eg'đb e!Ď{nůłc.h trtgt.&qŕđbtt'
h.st-Iifłr/fuirt1k nr*g illttrc a gonrgrff tŕlhskľĺr kla]ĺ|';'uBt 

'itlBpgłĐli1sĺ 
uogry,mćĺcŁäel fiigęe.nelc1

A hĺrĺ-íĘ,.ers tĹV,.$Ł'KtĺŻ]i Emilat ľ lľlekłt v+gĺÉ!s,ĺ}iń eg;ĺćh *zĺhĺł1v*Á*ok:
* *[ĺ&ĺłlege* ép5tmĺ he}y ĺ*a{lble; -łtĺ-đna;

ł ĺľłäs.ĺĺdłłEng, ftlů!ŕĺ.i iwřy.tłsěteĺ*: &{1$m:
'* kńt€l€gó rÔtđfrJji'ł.ľťtj* --*Lü'tq:

n ĺrłtek ĺe|.í*.$ leÍ{&ĺ$e: ĺuł*4m'
-b{€&ń|ĺütł!iĺ|'Ěl.*, lit'ĺg, rł, *l*ôd!egľĺ é* mfuędlaÉxx Épł{śi*i h*h, €eÝ*ĺjĺł** ľg{t!*ę !s?5.'ĺm''" arrtB} e

B!j'Ís !'ętgáŕttŕĺi|e{ kb. tľ.t"đ' s{ile| ł iĺedpđt*ts ułÉťt,.ĺkę ĺnłx' ó5s6" i6 ar *pd{#ŕ lE*$3,đĺĺľ|eĺnx*ľłri*x
t*Eje* *g*ĺľÉtwn cřmtfľĺŕiep scm esí't}tt* be" t vĺĺĺ1*l'ägb*n pedig . EÍ eŘlqut&#f,k ffižłĺĺ . ĺi|ĺÉ!ćl

nyilĺinrľ*řr1tul |ĺi*tlb bcđpŕĺeĺĺ n#łtdĺĺ ťog adffiĺí, Äł c.ĺĺnél*ĺi'feg bĺš{Éie{'ő teĺeĺĺĺľ&ľet ü**ügg*l*.

stl.tm:. r\ sarbályoxisi tľnlłp*rĺ |r.łtatĺĺĺ<'lt ł,3ldf€Eĺi|đ t&Ęs.i lsľľkĺE +# rs*Icj 4l8.6aĺ;" c uljcs
t*älLlí'ťútrüt mińĺcg;ĺ !BEĺi.u"' üł*rr ľĺńnĺÉlĺ j*'ĺ*ĺifr*ĺĺl ĺĺ*gho!ĺxtjn aľ eíÔiľt l5tL.ń{"

/Ł léĺrúh- ttV5ľ'/K$f-T'ĺnóďłĺŕtđlr !tr}'tř*ls sľ*rilnł a ľirs$ilt iłlpĺltianm Y6naiÍ4rať} *piřŕĺi ŕłuľłs*i

$nrxľndł*'ĺę& vúłĺ*zgĺhľiĺĺ maĺgdrułk.

"{ Ęšł-'ľ c?}údeä{ľág$fu'gtĺ a|Łłt|ĺruranfi *g1ŕb ťä"!łJ |ekgÍÁF$lá$*li sł-srin:t:

ĺ {*üďĺ!t*grł*i đřiÍ!{$í bel5.i*ľĺi'k.tel ${7.E'rnľ
l ĺn*s+dla*ĺ* rpĺłćłĺĺ bľły: nřre+ ĺĺij*ll|vĺ
* k.ĺŕsrń{tg {Ełtp*ĺinł łĺhđ b€ěřłlitéŕÍ3 t€ńjĺ*ł: í4đ"3m-
* lł&tłĺeĺů n[ĺ|ttľł:łílłel; ľľjĺ:řĺag ĺiľtłłĺ |eh*łitľcĺ|v.e

hfľ,glĺIĺ*pťrhnłđr lłop ł iaepĺĺ!'!! ífił&tĺĺ. he*ptĺt* *éfiíra ctrnél*łülľg ł6ćrl"vbc vłheffi aĺľŕ}ŕst * ł*{$es

{t'l**ĘrElsł 63,4nĺá.e. tgľńhbí $pĺtěsí lełt*tűcÉgľr Jľh:nĺ a kiř.{Íů!Ú$ trrepsľjĺlt sĺgm Mpŕtäbü{& ř*ťÜfut

ata*Ę łt:Ij*ĺ łak&ĺeĺüĺst Ířĺĺĺľĺamđĺĺ ĺt.-ł6 {36'6?ĺ}.
.ĺa eĺ*eł..iię n*pĺĺbľłů t*rľp*ĺnt Ísktti Ép.ĺ|éĺ' hĺ:l1 sxinĺe nem ľĺiĺĺaĺa{t qhb. l$.wŁĺ*t e.*ňt&*tĺł}. ĺ
ľ*ľepxtĺĺłĺ elaľři đ7ĺ!ĺFti lĺĺ*$ 4ĺB.óĺnj.łł| ĺtr-ąĺr, a éjľihĘ kha*łmłľ ĺŕitĺ!ť*|ĺ.i,lęt ĺn,c@ľĺ *ĺúh*l a
|tíBęlffiďň łfi!Ĺť*ĺiilet l{,ĺ"ínr'"ľęĺ kjĺ*i*b í*ĺł" Áe fuitúri {Íľcłeti pamruÉĺ*ĺsk meĺ* ľdĺf.{'ztsft.

!t{rętĺĺ*6ĺtfuk' łr'lg ľeĺ*ň uľg&i|ĺprĺt*xłk w Yĺjł{ľłĺunpaĺl ĺĺ. j[. .dĺ, {r" **ám *lłnl iłĺg*tknok łiĐł&ĺĚ
ĺiĺ.Ętłĺłĺľxĺr ffiłů ĺeľľhĺlaŁńtó* łłtÉltĺ *I!aF$ľe is p.alĺoĺtođ|ag łł*lyt1.[lńÉh=

ňĺ*eľog[rł.ĺl*Ł$.pp*n *tĺgÁllnp{ĺ.hĺt&, hagry e h*łílyłsr *tńirń"t.rt és a ĺał1ryi oŃłĺ*eitäš j6Ýg*łrtei k{ir&t!i
+Ě*ťt{*ę!ĺ Á tńtg!Ýi iĺl#pĺÍ.ĺul b{cľtilpffewĐ*n*lĺ ľrb*ł*ĺ*ił &ĺv'*rł*gÉłĺen ľwĺĺ łlx*jĺit x&t n t*ĺęĺr'ĺĺĺt
*äĺĺĺĺ đpĺteĺj h.€|}. ŁÉlgęťááffi'ľl {pt paĺkłlłósi eÉ'lľaj * tľrĺĺpiqł-inł e**'đ fuópít*íi leĺuĺtősĺ-Ág

kiha,ę;mđ{ĺá.*it jłľ!qn&. Äx eĺĺg' n.rŕmĺĺsrÜsiĺfusł# kŕ!!&nh.łepr.lĺ ł mlb*.Ę,enĹľ**głwĺlĺ*ř ľ**ksĺĺ}k
In*Ŕ"jĺí}*h*bĺ}|' {má,pndĺnĺpĺ épitć*i ÍttEy Ér * ľ*jľÍĺrĺ* }*łt.sĺArądg küĺeĺľ*ń ł6łdÜblüIď ę{łĺ*p,**ł.}'
ľalĺłtlłgĺt e, ř$'iľi'lt ĺĺ}ĺĺb[ĺ*.ĺ.ĺl íbľÍ*$iI*ĺsľa 4ĺ a íahćrłĺlĺĺrb É|hcrł'1ĺŕ4đł jĺvĺĺu1 ě$ffiÉi1É8ě . ttť|ll*iffi{t'f
É.ĺĄ*g1. gggőtgíli " ľ'élttĺÍęltiĺĺ."ĺ ŁĺiłtBihiĺŁĺúĺiĺ {ľÉľę*rtĺ} v*łĺuľgĺĺłÍĺľłcuä tsĺ*Ĺvtĺ*tkkót ď,i5đnah

Bĺłt*ĺre*ł. ÍÜlJ. f}5", !'?
' ' }-1 'ĺ ;' ,, '.łíł,t^ił *,.. *...'t'Łi.4'.. !: ':,r.' ':'.::Áŕ' . '.{Ť:...

üĺít{#ľ ř*ľElĺlĺ
K.ĄsłB $íťľłtť}ki fu{g{ifiger ĺrgda l{lł.'



5. melléklet

Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének

....ĺ2013. (..........) iinkoľmányzati ľendelete

a JőzseÍválľos Keľületi Építésĺ Szabályzatáľól (JOKÉSZ) szőilő 66t2007. (xII.12.)

iinkormányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testĺilete aZ

Alaptörvény 32' cikk (2)bekezdésében meghatározott eľedeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. törvény 7. $ (3)

bekezdés c) pontjában kapott felhata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuaľos Kertileti Építési Szabá|y'zatáról (JóKÉSZ) szćiő 6612007. (Xu.12.)
önkormanyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1ó. $-a a kovetkező (8) bekezdéssel
egészĹil ki:

,,(8)A Vajdahunyad utca - Kis Stáció utca - Futó utca - Nap utca źůta|hatźrolt 111. tömb
területén belül

a)az ,,Építési hely kizárő|ag terepszint alatt beépíthető része,,-ÍL az aláépítés tetején

legalább 0,5m-es ťoldtakarással zöldfelület létesítendő oly módon, hogy a fiildtakaľás
felső síkja az utcaijárdavonal szintjével tzoĺlos' vagy attól legfeljebb t50cm eltérésű
lehet,

b) a ''Kötelező zo|ďfe|ület'' -ként jelölt területen, annak a telekĺe eső minden megkezdett
100 m2-e után 1đb közepes vagy nagy lombkoronát növelő k<imyezetttirő fa
telepítendő a konkľét termőhelý adottságoknak megťelelő fafajokból.''

2. s A Rendelet 3. melléklet 111. tömbre vonatkozó része helyébe e ľendelet 1. męlléklete
lép.

3.s E ľendelet teľületi hatá|ya Budapest VIII. kertilet, Józsefuaľos e rendelet 1. mellékletében
lehatarolt területre (Vajdahunyad utca - Kis Stáció utca - Futó utca - Nap utca źita| hatźrolt
1 11. tömb) terjed ki.

4.$Ez a rendelet a kihiľdetését követő 30. napon lép hatá|yba' rendelkezéseit a
hatá|ybalepését követően indult eljaľásokban kell alkalmazni.

Budapest,2013. május

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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1.$

INDoKoLÁS

a Józsefoáľos Kerületi Epítési Szabá./ryzatáľĺól (JOKÉSZ) szótĺí 66t2007. (xII.12.)

tinkormányzati ľendelet módos itásához

A JóKÉSZ és a JKSZT módosítása során javas o|t vá|toztatásokľa az a|ábbi indokok alapjźn
keľült soľ:

Indokolás a ĺóxľsz mĺídosításához

ł róxÉsz sajátos teľületi előíľással egészült ki, mely biztosítja a telkeken a
k<itelező minimális zöldfeliilet létesítését, terepszint alatti beépítés esetén is.
A kötelező zöldfelületként je1ölt teľületeken, a tömbbelső biológiai
aktivitáséľtékének növelése érdekében meg lett határozva a minimálisan
telepítendő faegyedek száma.

A hatályos SzabtĺIyozźtsi terv rajzi elemei móđosulnak, ezért a teľvlap
aktuaLizźůźls a sztiks éges.

A JKs ZT teľvlap j ain vé gľeh aj to tt v á|toztatá s o k az a|ábbíakz

. a ,,Másodlagos építési helý, teruIete megsziĺnt, helyette az ,,Elsődleges építési hely,,

területe nőtt,

r a tömbbelsőben ,,Epítési hely kizórólag terepszint alątt beépíthető része',lett kijelölve,

. a Vajdahunyad utca 4.,6. és 8. szám alatti telkek telekhatárainak rendezésére ,javasolt
t e l e khat ár,' került kij elölésre,

. Józsefuáros védett éľtékeinek körét bővítendő, helý védelemére javasolt epületek
lettek kijelölve,

. a Mrĺemléki kömyezethatźra kibővÍik (a 35576lI hĺsz.-li telek hataľa a közelmúltban
módosult, a Budapest Fővĺáľos KormĺĺnyhivatalaKulturális orökségvédelmi osztáI|ya|
történt egyeztetésnek megfelelően a műemléki kömyezet hattra az új telekhatárhoz
igazodik),

. a Vajdahunyad utca 2lb szám a\att taláIható p|atźn védenđő, megtaľtandó egyedként
kertilt feltiintetésre.

2.$

11




