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Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmény

A Józsefuárosi onkormányzat Képvíselő-testülete megalkotta a Józsefuáros KerĹiletí Építési
SzabáIyzatéról szóló 6612007. (xII.12.) szźlmű önkormányzati rendeletét (JoKÉsĄ. A Képviselő-
teshilet a75412007. (X[.05.) szźtműhatfuozatźtvalúgy döntött, hogy arcrÉsz a ľ,ĺev területek
esetében a további egyeztetéseket követően léphet csak hatályba,Iey ezeken a területeken a korábbi
szabá|yozźs, a Jőzsefvźros Kerületi Városrendezési és Építé si SzabáIyzatáról és Szabźiyozási Tervéľől
szőIő 3 5 /2004.(V[. 1 5.) ĺinkormányzati rendelet (KVSZ) van hatályban.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Józsefuaĺosi onkormrányzat kőzött a 2OI2. év sorián
egyeztetések indultak a kerületben lévő MÁV területeket éńntő vagyonátruhźnźssa| kapcsolatosan.
Ugyanilyen egyeztetéseket folyat a Minisztéľium a BKK-val is. Mindkét esetben az orcry park
területén található kezę|őijogok kiváltása a céI ugy, hogy az valamennyi érdekelt fé| igényét a lehető
legteljesebb mértékben kielégítse.

lL,

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testtileti tilés időpontj a: 2013, július 1 7' . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a vasúti teľĹileteken a rcrÉsz hatźůybaléptetésére

A napirendet gyíWzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogaděľ,źthoz egyszeriĺl4qlgĘ[lgrt
szav azatüobb s ég szükséges.

EĺoxÉszĺĺő sZERVEZETI pcvsÉc;-VÁnosľprrrszrÉsl És ľoÉpÍrÉszĺÜcyoszrÁrv FoÉpÍľBszlInooe' E.- ..'Vś-
KÉszÍľrrľB: IvÁlľfrvoNcweY. Zprn.ľrĺ Szľ.vl.ł

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉt'iynr/uľIr,ĺ lcÉt'ľygr. IcezorÁs. e^ .-

Jocrroxľnoll: u-b--

BBľgnĺgszrÉsnpALKALMAS /Ilír-
ncvzó |.l

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vebmÁyezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr
Határozatí jav as|at a bizottsäE szźlmttr a:

A Városgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteg'esztés
meglźngyalt.sé./-,



il. Indokolás

A vagyonátruházással kapcsolatos egyeztetések abba a fazisba jutottak, hogy javaslat született a
Józsefuárosi pályaudvar telkeinek jovőbeni megosztására. A telekalakítás a hatályban lévő KvsZ 74.$
(2) bekezdés előírásai alapján csak Kęľületi Szabá|yozási Tęrv készítésével lenĺe megvalósítható.
Tekintettel arľa, hogy a rclKÉsz tarta|maz eloírásokat az adott területen lévő építési ovezetekre
vonatkozóan, ezért elég ennek hatályba léptetése, lrogy a telekalakítás és a vagyonátruhtuźs mielőbb
megtörténhessen'

IIL Tényállás

Tekintettel aľra, hogy a Józsefuáros KerĹileti Építési SzabáIyzatäról szóló 6612007. (xII.12.)
önkormányzati rendelet hatá|yba|épésekor még nem született megegyezés a MAV területeken a

fejlesztési szándékokróI, ezért ezen a területen a korábbi építési előírások maradtak érvényben
(35i2004.(vtr.15) sz. ök. rendelet Józsefuáros Városrendezési és Építési Szabźiyzatárő| és

Szab á|y ozási tervéről).

Iv. Jogszabályikiiľnyezetĺsmeľtetése

A Képviselő-testĺilet döntése Magyarország helý <inkormányzatairól sző|ő 20|I. évi
CLXXXX. törvény 13. $ (1) 1' pontjan alapul.

v. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a lórÉsz módosításáról szóló rendelet
tervezetet, mely alapjźn a 39. $ (2) bekezdés a) pontja hatáIyát veszti, ęzzel a vasúti
teľĹileteken is érvényes lesz a szabáIyzat és a szabźiyozásí terv valamennyl előírása, igy az 5.

mellékletben fo gl altak oka fo gyot tá v á|tak.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a telekalakítás lehetővé tétele és ezze| a vagyonátruhazás elősegítése,
meggyoľsítása. A döntéssel lehetővé válik, hogy az onkoľmanyzat vagyona gyarapodjon.

Jelen döntésben szereplő rendeletmódosítás pénnlgý fedezetet nem igényel.

Mindezek alapján kéľem a Képvĺselő.testĺĺletet az e|őteľjesztés 1. számú melléklet
szerintĺ iĺnkoľmányzati r endelet elfogadásáľa.

Budapest, 2013.július 05. Ą ltl ,í]

/u-v,ľ 
|

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző

aljegyző 201j JrjL ĺ]8"z



I.sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosĺ onkormányzatKépviselő-testületének

....120|3. (..........) tinkoľmányzati ľendelete

a Jőzsefváľos Keľiĺleti Építési Szabáiyzatáľól (JóKÉSZ) szőiől 66t2007. (KI.12.)

iinkormányzatĺ rendelet módosításáľól

Budapest Fővlíros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmĺányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatátozott eredeti jogalkotói hatáskörében eljiĺrva,
az épített környezet alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. törvény 7. $ (3)

bekezdés c) pontjában kapott felhata|mazźĺs alapjáĺ a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuáros KerĹileti Építési Szabá|yzatáról (JóKÉSZ) szo|ő 6612007, (xII.12.)
ĺinkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.$ (1) bekezdés b) pontjanak

,,5. melléklet: Azoknak a teľületeknek a lehatáro|źsa, ahol a KSZT van hatályban''
szövegrész hatźiy át veszti.

2. $ A Rendelet 39. $ (2) bekezdés a) pontja hatáIyát veszti.

3. $ A Rendelet 5. mellékletehatźlyźúveszti.

4. $ Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatźiyba, rendelkezéseit a
hatá|yb a\épés ét követő en indult elj áľásokb an kel 1 alkalmazni.

Budapest, 20|3.július

Riman Edina

jesyző

dr. Kocsis Máté

polgármester



Bu{.aľest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosĺ
onkoľmányzat Képviselő-testĺĺletének

6612007 . (XII. 12.) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefuáľos Kerĺileti Énítési Szabállvzatáróil
ĺĺoxnšzl

Budapest x.őváros VIII. keľü|et Józsefváľosi
Önkoľmányzat Képviselő-testületének

....l20l3. (..........) iinkormányzati ľendelete
a Józs efvá ľos Keľĺileti E pítési Szabár|y zatár ő|

1ĺóxÉsą szőlrőt 66t2007. (x[.12.)
önkoľmánvzati ľendelet módosításáľól

2.s (1) A JOKESZ részei az alábbíak:
a) aszabźiyzat
b) amellékletek:

melléklet: értelmező rendelkezések
melléklet : m agy ar áző ábr źk
melléklet:Józsefrĺĺros KerĹileti
SzabáIyozźtsi Terve (a
továbbiakb an: a szabźůyozási terv)
melléklet: ovezeti terv
melléklet: Azoknak a terĹileteknek
a lehatárolása, ahol a KSZT van
hatályban

2.s (l) A JOKESZ részeí az alźtbbiak:
a) aszabá|yzat
b) a mellékletek:

1 . melléklet : ffie|mezo rendelkezések
2. melléklet: magyarźnó ábrrĺk
3. melléklet: Józsefuaros Kerületi

Szabá|yozási Terve
(a továbbiakban: a szabtiyozási
terv)

4. melléklet: ovezeti terv

39.$ (2) Jelen rendelet az alábbi (rajzi
mellékletben is bemutatott) teriileteken
nem lép hatályba:
a) MAV tertiletek: Kerepesi út

Baross tér _ Thököly út _ Verseny
utca - Dőzsa György tlt źital' hataľolt
teľtilet' Asztalos Słándor utca menti
vasúti pźiya, valamint a Salgótarjáni
út Fiumei út Orczy tér
Kőbányai út _ Könyves Kálman
körut - vasúti pá|ya á|ta| hatźro|t
terület:

39.s (2) a - hatźiyát veszti


