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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testÍilet a 354l20I3.(DĹ18.) szttmu hatźrozatźtban úgy döntĺitt, hogy módosítja a
Józsefuaros Kertileti Építési Szabźiyzatfuő| szőIő 6612007. (XI.12.) önkormányzati rendeletet

1lórÉsz; a 38818/30, 38818/43 é:s a 3459314llrsz.-tl telkeket magában foglaló Fiumei út _

Salgótarjáni út - Könyves Kálmán körut _ Kőbanyai út _ orczy tér źt|ta| hatarolt teľületľe

vonatkozóan, a Holokauszt Gyermekáidozatainak EmlékÍrelye _ Európai oktatási Központ
létrehozása erdekében.

A Képviselő-testĺilet a 350120|3. (DĹ18.) szźmlű hatźrozatétval elfogadta a

településfejlesztéssel és telęülésrendezéssel összefiiggő Paľtnerségi Egyeztetés Szabályai
dokumentumot.

Mindezek alapján 2o|3. szeptember 30-an megielent a kerület honlapjrán az értesítés a
rcrÉsz módosítási folyamat megindulásźtőI, az első munkakozí anyagok 20|3. október 3.
an keľültek feltöltésrę. A Józsefuráľos újság 20|3. október l-ei lapszĺĺmában is megtöľtént a

lakosság, illetve a potenciális partnerek értesítése.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A kepviselő.test{ileti ülés időpontj a: 2013. október 16. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Jĺózsefváľosi pályaudvar területére vonatkozó ĺoxľsz mĺídosítási
el i árásban a oaľtners éei ew eztetés lezáľásáľa

A napirendet gyi|tJzźń ülésen kell taľgyatni, a döntés elfogadásához nősített

szav azattöbb ség szĹiks éges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatźlr ozati j av as|at a bizottsźlg szźtmér a:



u. A beteľjesztés indoka

Tekintettel aľra, hogy a Holokauszt Gyermekźůdozatainak Emlék1relye _ Európai oktatási
Központ létrehozásĺíhoz szfüséges hatósági ügyek ĺemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségíí üggyé nýlvánításaról és az e|jźrő hatóságok kijelöléséről szóló 289/20t3.
(VII.26.) Koľm. ľendelet 2. $ (1) bekezdése szeńnt: ,,2, s (1) a Kormány nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőséý t)sgé nyilvánítja a Beruházás megvalósításőval összefuggő,

az ]' mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügłeket,,, a J)KESZ módosítása a

targyalásos eljarás szabalyai szerint t.olyhat 3I4l20I2. (xI.08.)' Korm. rendelet 32. $ (ó) bekezdés
a) pontjában foglaltaknak megfelelően.

A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadasáról a Képviselő-testiilet dönt a

3I4/20I2 (XI.08). Kormányrendelet 28.$ (2), a39.$(2) és a 42.$ egyiittes alkalmazásával.

m. Tényállásĺ adatok

A partnereknek 2013. október 15.ig volt lehetőségĹik véleméný mondani a honlapra feltölt<jtt

munkaközi anyagokról. A megadott hatĺáridóig nem érkezett vélemény.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet dönt a partnerségi egyeztetés lezárástlrő|, mivel a felhívásban meghatźrozott 15

napos határidő 2013. október 15-én |ętelt. Ezze| egyídejűleg kezdeményezi a módosítás jogszabály

által előírt következő szakaszźtt az á|Iami főépítészrél, tekintettel az EmlélĺJreIy túadásának tervezett

20I 4. źlpn|isi hatáľidejére.

v. A diintés célja' pénzÍigyi hatása

A döntés céIja a partnerségi egyeztetés Lezárźsa, ezzeI egyidejűleg az á||arni foépítésznél a végső

szakmai véleményezés kezdeményezése.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályi kiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helý önkormźnyzaturól szóló 20II. évi
CLXXXIX. törvény 42. $ 10. pontjĺán, valamint a |07. $-án, a paľtneľségi egyeztetés (ezfuźsa

a településfejlesztési koncęcióról, az integrált telęülésfejlesztési stratégiaľól és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéznényekről
sző|ő 3I4l20I2. (XI. 8.) Koľm. rendelet 39.$ (2) bekezdésén, a telętilésrendezési eszkoz
módosításának targyalĺásos eljaľás keretei közott történő lefolytatása ezen Korm. rendelet 42.

$-an alapul.

Kéremazalttbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. IezźĘa a Fiumei út _ SalgótaÍJźLnlút _ Könyves Kálmĺłn körut _ Kőbanyai ilt _ orczy
tér źlta| hatĺĺrolt terĹiletľe vonatkozóan, a Holokauszt Gyermekráldozataiĺak
Emlékhelye _ Európai oktatási Központ létrehozása erdekében elindított lorÉsz
módosítási eljĺírás paľtnerségi egyeztetési szakaszált.

Felelős: polgrĺnĺrester
Hatráridő: 2013. október 16'



2. felkéri a polgáľmestert, hogy kezdeményezze az źúIaĺĺĺi főépítésznél a Fiumei út -
Salgótarjani ĺt _ ronyues Kálmrín körut _ Kőbĺínyai tlt _ orczy tćx áItaI hatrírolt

tertiletre vonatkozóan, a Holokauszt GyermekáIdozatunak EmlékJrelye _ Európai

oktatási Központ |étrehozźsa érdekében elindított rcrÉsz módosítási eljárás végső

szakmai véleményezési szakas zźnak lefolytatását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. október 16.

A diintés végľehajtá sátvégző szenłezetierység: Városfejlesztési és Főépítészĺ Üryosztály

Budapest, 20|3. október 1 5.
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