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Budapest Józsefvárosi on koľmá nyzat

-- Képy.is-e_!Ő:tes_tĺiletr@l

Tisztelt Képvĺse|ő.testület!

I. Előzmény

A Képviselő-testÍilet a354l20l3.(x.18.) sztműhatározatábanúw döntött, hogy módosítja a

Józsefuiíľos Keľületi Építési Szabá|yzatárő| szőIő 6612007. (XII.12.) önkormanyzati rendeletet

(ĺorÉsz) a 38818/30, 38818/43 és a 3459314 hrsz.-tl telkeket magában foglaló Fiumei út _

Salgótarjáni út _ Könyves Kálmán körut _ Kőbanyai út _ Otczy tér á|ta| hatarolt területre

vonatkozóan, a Holokauszt Gyermekźidozatainak Emlékhelye _ Európai oktatási Központ
Iétr ehozása érđekéb en.

A Miniszterelnökség mint finansziroző megrendelő, az ollkormźnyzat mint az eljĺáľást

lebonyolító megľendelő hĺĺromoldalú szerződést kötott a Miĺ-Hely Zrt-ve| (széküely: 1065

Budapest, Bajcsy Zs1|inszky út 31.) a településrendezési eszköz tervezésére vonatkozóan.

A 2O|3. szepternber 30-án, az adđig elkészĹilt munkaközi anyagok honlapon történt

megielentetésével a módosítási eljarás paľtnerségi egyeztetési szakasza elindult. A
383l2OI3.(x.16.) szźmtĺ hatáĺozatában a Képviselő-testiilet |ezárta a módosítási eljaľás
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testiileti tilés ídőpontj a: 20|3, dęcęmber 4. . sz. napirend

Táigy: Javaslat a Józsefváľosi pályaudvar területéľe készůilő Józsefváľosĺ Kerületi
Építésĺ Szabźůy zat mĺídosításĺ elj áľásának lezáľásáľa
A ńapirendet ĺyíWzárt tilésen kell targyalni, a dĺintés elfogadásáúloz egyszerĺĺ/pqlgQg[!ę$

szav azaÍtobbs ée szüksé ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vélernényezi tr
Hatźtr ozati j av aslat a bizottsźĘ, számźÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénz;rlgy| Bizottság javasolja a Képviselőtestĺiletnek az

előterj esztés megtaľgyalását.

lď, So,,



partnerségi egyeztetési szakaszát, egýttal felkéľte a polgríľmesteľt, hogy kezdeményezze az
állami fóé:pítésznél a végső szakmai egyeztetést.

A településrendezési eszköz kiđolgozójaként az egyes teľvek, illetve programok környezeti
vizsgá|atźről szóló 212005. (I. 11.) Kormĺĺnyľendelet 4.š Q) és (a) bekezdései alapjĺán meg
kellett keľesni az egyes koľnyezet- és természetvédelmi szakterületen illetékes szakjgazgatási
szerveket arra vonatkozóan, hogy 15 napon belül adjĺák meg véleményfüet aról, hogy a
hatáskörĹikbe tartoző környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően _ a tźrgý
tewezet következtében _ vĺírható-e jelentős környezeti hatás. Kértem továbbá nýlatkozatukat
arról is, hogy ezze| összefüggésben szfüségesnek tartjĺík-e környezeti vizsgáiat lefolyatását,
környezeti éľtékelés kidolgozását. Az érdekeltek részérę a megkeresések 2013. november 6-
án elektľonikus és november 7-én és 8-án postai úton is megkĺildésre kerültek. A felhívásban
megadott 15 napos határidőig vźiaszt adó éľdekeltek azt nýlatkozták, hogy társyl ügyben
nem szükséges kömyezeti vizsgá|at lefolýatása. A 212005. (I.11.) Kormányrendelet 4.$ (5)
bekezdése értelmében pedig a kidolgozó döntéséhez az ét|ta|a megadott hatĺáridőľe beérkezett
véleményeket veszi fi gyelembe.

Budapest Főváros Közgyĺílése a 1834l20|3.(XI.14.) számú hatźrozatában egyetértett a
ĺórÉsz módosítás tewezetéve|, a|833l20l3.(XI.14.) szĺámú hatfuozatźban pedig hozzájźru|t
ahhoz, hogy a Fővárosi Szabźt|yozási Kerettervben meghatározott keľetövezet (KL-VA -
vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terĹilet) figyelembe vétele helyett a Fővarosi
Telepiilésszerkezeti Terv terület-felhaszná|ásźnak megfelelő egyéb alkalmazható
keretövezetnek megfelelő építési ovezet (I - intézményi) kerüljön megállapításľa.

20t3. novembeľ 26.án Budapest Fővaros Kormrányhivata|a Építésügý és orökségvédelmi
Hivatal n.llamĺ Fóepitésze a 3|4|2O|2.(XI.8.) sz. Kormányrendelet 32.$ (6) bekezdés a)
pontja és a 42.$ előírásai szerinti tiírgyalásos eljarás keretében egyezteto tźrgyalást taľtott.

Ezen a trírgyaláson Kertészné Bródy Saľolta, mint a Holokauszt Gyermekáldozatainak
Emlékhelye - Európai oktatási Központ megbízott kertileti kapcsolattartója és Ivaný
Gyöngyvéľ, a Főépítészilľođa vezetoje vett részt. Tekintettel ana,hogy a JOKESZ módosítás
tervezetéve| kapcsolatban sem jogszabályon alapuló, sem egyéb ellenvélemény írásban nem
érkezett és az egyeztetésen sem hangzott el, a Koľmiányrendelet előírásainak figyelembe
vételével az egyeztető tźtrgya|ást a Főépítész eľedményesnek nýlvźnitotta és |ezárta. (I.sz.
mellék1et)

A 2013. november 27-én érkezett, az eljtrźst zérő szak.ĺrlai véleményében az źilaĺĺĺi fi5építész
a módosítással kapcsolatban egyéb észrevételt nem tett.

II. A beteľjesztés indokolása

A 3l4l20|2. (xI.08.). Kormrányľendelet 20. $ (3) bekezdés a|apjaĺ a kerĺileti építési
szabźiyzatot (így annak módosításait is) a keľületi önkoľmĺínyzat kęviselő testtilete źů|apítja
meg, tárgý tigyben az ngyarlezen Kormányľendelet 42.$-ában előírt eljĺírás lefolýatását
követően. Tekintettel aĺľa, hogy a ĺorÉsz módosítás tervezete a rendeletet és annak
mellékletét is érinti, szfüséges a képviselő-testtileti döntés megllozatala.

A 212005. (I. 11.) Kormányľendelet 4.$ (1) bekezdése alapjĺán a teľv vźtrhatő köľnyezeti
hatásának jelentőségéről a Koľmányrendelet 2. számí mellékletében foglalt szanpontok, a
4.$ (2) bekezdése, valamint az 5.$ (1) bekezđésében foglalt rendelkezések figyelembe
vételével kell dönteni.



ilI. Tényállás

A Holokauszt Gyermekáidozatainak Emlékhelye _ Európai oktatási Központ létrehozása
érdekében lefolytatott ĺórÉsz módosítási eljĺĺrás a jogszabéiyban foglaltak és az á|Iaĺĺi
főépítész zźtrő szak'rlai véleménye alapjĺán |ezźrhatő, így a rendelet módosítható

Iv. Dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A hatźlrozati javaslatban a Képviselő-testtilet megállapítja, hogy a környezet- és
természetvédelemért felelős közigazgatási szervektó| beérkęzett vélemények alapján nincs
szfüség kiilön köľnyezeti vízsgźiat elvégzésére.

A rendelet tervezet az I-Vil jelű építési keretövezeten belül javasolja egy iú I-WII-S jelti
építési ővezet Létrehozását, speciálisan a Józsefuĺĺrosi pályaudvaľ területére, sajátos teľüĺeti
előírásokJ<al, melyek a felszín feletti és a teręszint alatti beęítést, az elhelyezhető
múalkotásokat, tĺĺmfalakat, a parkolást szabźiyozzźil<, illetve új fogalmat is bevezet
(installáció).

Tekintettel a 314/20|2.(xI.8.) szźlm.6 Kormányľendelet 43.$ (1) bekezdés c) pontjtłra, a
módosítás az elfogadźlst követő napon hatá|yba léphet.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az 1396120|3. (VII.Z.) szźnríl és az I62||2013.(IX.5.) szźmÍl
Kormrĺnyhatározatokbanrogzitett, a Holokauszt Gyermekźidozatainak Emlékhelye _ Európai
oktatási Központ megvalósítását lehetővé tevő jogszabálý kömyezet megterontése.

A döntés pénzĺieý feđezetet nem igényel.

vI. Jogszabályĺ ktiľnyezet ĺsmertetése

A Képviselő-testĺ.ilet döntése a Magyaľország helý önkormźnyzataíľól szóló 20I|. évi
CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjĺín, a 42. $ l0. pontjĺán, valamint 107. $-rán, a
telepiilésrendezési eszkĺizmődosításanak targyalásos eljĺáľás keretei között torténő lefolytatása
pedig a telepiilésfejlesztési koncepcióró|, az integrált telepiilésfejlesztési stratégiĺáľól és a
teleptilésrendezési eszközökľől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szőIő 3t4l2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20.$ (3) bekezdésén, a 32. $ (6) bekezdés a)
pontjában foglaltakon, és a 42.$ előírásain alapul.

Kéľem az a|á'}bihatározati javaslat és a 2. számú melléklet szerintĺ ľendelet elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a 38818130' 38818/43 és a 3459314 łlrsz.-ű telkeket magában foglaló Fiumei út _

Salgótarjáni út _ Kĺinyves Kálmĺán körut _ Kőbanyai űt _ Orczy tér á|ta| hataľolt tertiletre
vonatkozóan, a Holokauszt Gyeľmekáidozatunak Emlékfielye _ Európai oktatĺĺsi Központ
|étrehozása éľdekében töľténő ĺorÉsz módosítási eljárás soriín a környezet védelmééľt



felelős kiőzigazgatási szervek kornyezet. és teľmészetvédelmi szakterületet éľintő
véleményei alapjan atervheznem szükséges környezetivizsgźĺat lefolytatása, valamint a

tervezett módosításnak jelentős környezeti hatása nincs.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. december 4.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy az 1. pontban foglaltakról éľtesítse az ffintett kozígazgatási
szerveket.
Felelős : polgiírmesteľ
Határidő: 2013. december 13.

A diintés végrehajtásátvégzőszeľvezetĺ erység: Váľosfejlesztési és FőépítésziIJgyosztá|y
Budapest, zor3. november 27. 

^l/l^
dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Riman Edina

jeewő
nevében és megbízásából
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ldóponi: 20'l3, november26, 10:00 lrakoĺ

re!.gĺ!!: Budapest Föváros Kormányhivata|a, 1056 Budapdst. Váci utca 62.64 ' |. eme|et Deák terem

Téma: A Ho|okauszt Gyermeká|dozatainak Em|ékhe|ye- Európai oktatási Közponl|étľehozása érde.
kében a Józsefuáľosi KerÚleti Épĺtési Szabá|yzatró| szT|T 66/2007. (X||. 12.) önkormányzati Íendelet
(JTKÉsz) a 388í81/30, 38818/46 és a 34593/4 hrsz.ú te|keket magába fog|aló Fiumei út. Sa|gótarjáni
út. K<rnyves Ká|mán kÖrút. Kóbányai Út- orczy tér által hatáĺo|t teru|etre Vonatkozó mldosltása

Jeovzőkönvwezető: Váncza Dominika BFKH ÉÖH Ál|ami Főépítészi ĺroda á||ami fdépítészi referens

A JeqvzőkČinwel hĺte|esĺtĺ: Minden jeIen|évó

Jelen vannak: Je|en|éti ív szeÍint

í. napirendi pont:

dr. sers|iné Kócsi Margit megnyitja a témában megje|t|t teŕVezet a te|epÜ|ésfejlesztési koncepcilÍól'
az integrált telepi]|ésfej|esztési stratégiáró| és a te|opü|ésÍendezési eszkÖzökÍő|, Va|amint egyes tele-
pÜ|ésrendezésĺ sajátos jogintézményekrcĺ| szó|o 31412012. (X|. 8.) Koĺm. rende|ei (a iovábbiakban:
TÍR.) 42' s szérinli egyeztető tárgya|ást, fe|kéri a tervezőt a terv ismertetésére.

Tervezói ismertetés
dr' Nagy Bé|a vezetó te|epĹt|ésrendezŐ tervező ismerteti a szóban forgl telep0|ésrendezési eszközĺ a
vé|eményezésĺe megkü|dött dokumentumok a|ap|án.

2. napĺrendi pont:
A vonatkozó köľnyezeti Vizsgá|ati eljárássa| kapcso|átos tájékoztatÓ' lványi GyÖngyvér a Vl||. kerĹl|eti

tnkormányzat megbÍzásából:

A kerÜ|eti Önkormányzat az egyes teÍVek, il|ewe pľogramok környezeti vizsgá|atáról szó|ó 2/2005. (|'

íĺ.) kormányrendeletben (a továbbiakban: SK\Ą fog|a|tak a|apján tárgyi telepil|ésrendezési eszkÖz
módositásáVaI kapcsoĺatban, mint a te|epĹj|ésrendezési eszktz kidoIgozója az SK\r' kŐvete|ményeĺVeI
ÖSszhangban kérte ki a jogszabáĺyben meghatározott á||amigäzgatási szervek vé|eményét' a környe.
zeti vĺzsgá|at szilkségességéről. és a várható kórnyeŽeti hatás je|entöségének eseti meghatározásá.
Va| kapcso|atban. A kéÍe|em az éÍintetteknek 2013' november 6.-án e|ektronikus úton' 7'.én és 8.-án
postai úton is megkÜ|désÍe került'

A kéľe|emben meghatározott 15 napon belÚ| az éÍintettektö| beérkezett vélemények alapján megá||a.
pÍtotta a Po|gármester Úľ azt, hogy táľgyi te|epÜ|ésrendezési eszkÖz kido|gozásához környezeti Vizs.
gálat |efolytatása, és környezeti értékelés készĺtése nem szÜkséges az érintettek vé|eményeiben fog.
|aĺtakka| Összhangban. (A megkeÍesésre a BFKH ÉtH trÖkségvédelmi Hivata|átó| nem érkezett vá.
lasz).

A résztvevĺik a táiékoáatást észrevétel néIk0l e|fogadták.
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3, naprendi pont:
lrásban beór|ĺezett vólemónyok ismoÍtetés€

A tervezette| kapcso|atban az a|ábbi á||amigazgatási szeľvek adták meg iľásban vé|eményüket:
. Nemzeti KöÍnyezetügyi lntézet Ktlzép-Duna.vö|gyi Kirendeltség
. Budapest FőváÍos Koĺmányhivata|a Népegészségiigyí Szakĺgazgatási Szerve

' Duna-]poly Nemze|ĺ Park |gazgatósága
. BudapestFőváros Koĺmányhivataĺa Közĺekedési Fe|Ügye|Ösége
. Nemzeti Köz|ekedésĺ Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivataĺa

dr. sers||né Kócsĺ Margit ismeńetie, hogy az Írásban beérkezett vé|emények jogszabá|yon a|aputó
e||envéleményt' iiletve égyéb kifogást emelő vé|emény| nem taľ|almaznak, azok je||emzően ä maga-
sabb sŽintú jogszabä|yi köte|ezettségękre hĺvják fe| a fĺgye|met.

iĺ. nap|ĺendi pont:
Kéĺdések;

dr. Sers|lné Kócs| Marglt minden résztvevót megkér arĺa, hogy ismertesse a lervezette| kapcso|alos
vé|eményét, és Egye fe| a kapcsolódó kéÍdést amennyiben van'

A tervezette| kapcsolalban észrevéte|t a ľésztvevök nem tesznek'

dr. sers|iné KÓcsi Margit tájékoztatást adott aľľó|, hogy az ÉtV. 60s szerint' a Fövárosi Közgyű|és a
tervezetteI kapcsolatos hozf áiáru|ását megaďta.

5' napiľendi pont:
Vélemények:

dr. sers|iné Kócsi Margit kéri, hogy a megkeľgse|tok egyenként nyilatkozzanak a tervezetteĺ kapcso.
latban:. Kiĺzép-Duna.vo|gyi Kömyezetvédelmi, TeÍrnészetvédelmi és Vĺzügyi Fe|ügyelöség: nenr kép

vise|tetí magál

' DunaJpo|y Nemzeti Park ĺgazgatósága: nem képviselteti magát
. Nemzeti KörnyezetÜgyi |ntézet KdzépDunatvö|gyi Kirendettség: nem képvłselteti magát, ĺľás-

belĺ vé|eményt adott

' Nemzet| Kłlĺnyezetügyi |ntézet: nem képvise|teti magát
. Fóváľosĺ Katasztrófavéde|m| lgazgatóság: Ěrces Gergö képviseĺetéve| a tervezette| kgpcso-

lďban nem emelnek k|fogást
. országos VÍzugyi Fóigazgatóság: nem képvise|teti magát
. Budapest FöVáros KoÍmányh|vata|a Népegészségogyĺ szäkigäzga|ási Szerve: Takács Etelka

képvise|etévet hozz,äjáru]ó ĺrásbelĺ vé|eményét me9erlsĺti'
. Nemfel| KÖzĺekedésĺ Hatlság Útugył, VasÚti és Ha|ózási Hivata|a: Gelencsér Gábor képvise-

letéveI hozzájáru|ó irásbe|i vé|cményét megerósĺti
. Budapest Föváros Kormányhivab|a Köz|ekedés| Fe|ügye|ósége: Kovácsné Vágó Harmat

képüseletéve| hozzáláru|6 íĺásbelI vé|eményét megerösĺti'
. Forster Gyu|a Nemzeti trökséggazdá|kodási és szoľgá|tatási KözponL Gódény Éva képvĺse.

|etével a terveeette| kapcso|atban nem eme| kifogást'
. Budapest Főváros Kormányhivata|a V. kerü|eti Épĺtésügyi és trokségvéde|mi Hivata|: Pamuki

Réka képvĺseletéve| a tervezette| kapcso|atban nem emel kÍfogást'
. Budepest Fóváľos Kormányhivaĺalának Földhĺvata|á: dr. Ferencz Judit képvise|etéve| a teíve-

zettei kapcsolalben nem eméi kifogást'
. Pest Megyei Kormányhivata| trdészeti lgazgatóság: nem képvise|teti magát'
. Pest Megyei Koľmányhivata| Növény és Ta|ajvédelmi lgazgatóság: nem képvise|teti magát,
. Honvéde|mi Minisziérium Hatósági Hivata|: nem képvĺse|teti magát'
. Budapesti Rendóĺ-íókapitányság: nem képv'se|teti rnagát.
. Magyar Bányászati és Fł'tdtani Hivata| Budapesti Bányakapĺtánysága: neÍn képvise|teti ma.

gát'
. Nemzetĺ Média- és Hĺľkcizlési Hatoság Hĺva|á|a: nem képvÍse|teti magát'
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. Budapest Föváros ÖnkormányzaÍa Városépltési Föosztäly: Pongrácz Kata|in képvise|etéve|
az e|fogadott Közgyűlési Határozalok figyelembevételével és a.zokka| össfhangban a teľve.
zette| kapcsolatban nem eme| kifogást, (S.K.; Kéri ä KÖzgyÖlÉsi |.|älárÜaat h.|.É|es|tetl jegyfl-
könyvét. P. K. je|zi, hogy amennyiben az elkészü| a hite|esĺtett jegyzókönyvet a Flvárosi Ön-
kołmányzat megküldi). Budapest Föváros tnkoľmányzala: külÖn neffi képvisellette magát'

. Budapest Fóváros V. keťO|et Be|város-Lipótváľos tnkoľmányzat: nem képvise|letĺ magát,

. Budapest Fóváros V||. keÍüĺet Erzsébetváros tnkormányzata: Gyu}ai |stván képvĺseletéve| ä
tervezettel kapcso|a|ban kifogást nem emeĺ.. Budapest Fĺíváros |X' keru|el Ferencváĺos tnkoĺmánrza|a: szilcs Ba|ázs képviseletévet a
teľvezetteI kapcsola|ban kifogást nem emel,. Budapest Főváros X. kerüĺet Kobányaĺ tnkormányzat: nem képvĺse|t€tĺ magát,

. Budapest Fĺjváros X|V. kerÜ|et Zuglo Önkormányzata: nem képvĺse|teti nlagát,

. Egyes Kiemeĺt Beruházásokért Fe|elös Kormánybiáos: Trth Csaba képviseIotóvo| a Íervezet
tarta|mávaI egyetért.. BFKH Kormánymegbĺzotti Kabínet nem képviseĺteti magát,

' Budapest Fóváĺos M||. keĺü|et Józsefváros tnkormányzata Főépítészi lľorta: ĺványi Gyöngy-
vér és Kertészné Bródy saro|te képvise|etéVe| a tervezeŕ tarta|máva| egyetértenek'

dr' Sers|lné Kócsi Maľgit:

Táiékoztatja á megjelenteke|, hogy a Tĺk. - ban fog|a|tak a|apján a tervezetteł kapcso|atos pártnerségi
egyeztetés megtöÍ|ént, a tervezette| kapcsolatban észrevéte| a partneĺségi egyeztetés során nenl
ÄrkÄjá|+

Tekintette| arra, hogy táÍgyi tervezette| kapcso|atbán sem logszabályon alapu|ó, sen] egyéb ellenvé-
|emény lrásban nem érkezett, és az egyeztetésen nem hangzott el, a Tľk. e|őĺrásainak Íigye|embevé.
te|ével aŽ egyeztetó tárgyaĺás eredményes vo|t, és e|lenvé|emény nélkĺi| |ezárható.

A jegyzőkÖnyvet készĺtette :

,t
,zL... t-^ \.ý/-,-ru.
Váncza Dominika

Budapest, 2013. november 26
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A Jegyzókönyvet átolvastam, vé|eményern heĺyesen szerepel benne.
A Jegyzökł5nyv egy példányát átvettem.

dr' Sers|iné Kócsi Margit Á||aml FöéPĺtész dľ. Nagy Brála teľvezó (Mú-He|y zń.)

Közóp.Duna.vö|gyi Kömyezetvédelmi, Teľmé.
szetvéde|mi és Vízügyl Fe|ĺigye|ôség

Magyar Bányászati és Fó|dtanl H|vatal
Bányakapitánysága

Budaposti

Duna-|po|y Nemzetl Park lgazgatósága

Nemzeti KörnyezetügyÍ |ntézet Kiizép.Duna.
vcilgyi K|rendeltség

Nemzeti Környezetügy| |ntć'zet

országos tfizügyi F6igazgatóság

Budapest Fóváros KoÍmányhivatala Nép.
egószségÜgyi szakigaŽgatásl sŹerue

Nemzeti Média. és HĺÍközlésĺ HaÚság Hivata|a
I
I

t-ťľA;t'LL'.L
.............'7ľ....'......':...'...'.....
Budapest/Fpváĺos onkormányzata Városépítési
Föosztá|ý/

Budapest Főváľos V' kerĺ.ilet BeIváľos.Lipótváros
onkoľmányzat

Budapest Fóváľos Vll. kerÍilet Erzsébetváľos Ön.
kormányzata

Budapest Fôváľos lX. kerü|et Ferencváros Önkoľ.
mányzata

Budapest Fóváros X. keríi|et Kóbányai onkoĺ.
mányzat

Budapest Fóváros X|V' kerü|et Zugló onkormány"
Žataés Hajózási ľ||vatala



l/*! u.ĺJ [rc"*l
........,.,..,..,.1.,
Budapest Fôváľos Kormányhlvatälä Köz|eke.
dési Fe|t.igyeÍősége

ź- -/..,..,'......,...dł::..,1yáí.
|"Tt"l Gyu|a Nemzeti orökséggzdálkodás|
és Szo|gáltatásí Központ

Ęuđapest Fóvá.ros Kormányhivatala V' kerü|eti
Epítésügĺyi és Örökségvédelmi Hivata|

PesÍ Megye| Koľmányhivatat Erdészetl |gazga-
ttiság

\ś-_-\ Ą /.
\ / (- Kr--*-y --- <'::-í4- -.-

.............{.....,.
Egyes K|eme|t Beruházásokéľt Fe|e|ôs Koľmány.
biztos lr

lt -

BFKH Korĺnánymegbízotti Kabinet
r, '-r I h ?/r tl/ l.. ĺ .^ \ll/ all }.l , l
ľjfi/ ľuŁ 

. 

|,Ś\Ř,) ľ { ąĄr'--.
ur

Crra,Jt.o /xc^^.*l
....'..'..'..' í..)...'í.t.} r..l.l. Ą.......
Budapest Yővá}óš v.tĺĺ.' keľij|et Józsefvá ros
kormányf ata Fóépítészi koda

On*

BudapesÍ Fóváros V, ke]ület Betváľos-Llpótváros
onkormányzaüa Fóépĺtész| |ľoda

!.. l. .ýś ..ĺ ł'.i !

BudapéÉt Fôváros Vll' keĺtilet Ensébetváľos tn.
kormányzata Főép|tészí lroda

Pestlíegyei Kormányhivatal Növány és ľalaj.
védeĺľni lgazgatóság

Honvéde|mi Minisztériuľn Hatóságí HivataI

Euđapesti Rendőr.fókapitányság

Ą Jegvzőktnvv Me||ékjetei:. 1 p|d. meghÍVó. a meghíVottak listája. jelenléti ív
- az eg.yeáel<i tárgyalásra beérkezett lrásbe|i vélemények. hangfelvétel (az állaľni fŐépitészi iroda nyllvántartasáĹan)

Budapest rováros i. [;;íii;;.;iffi;ya öntormany.
zata Fóépĺtészi |roda

Budapest Föváros XtV. kerület Zugtó Önkoľmány-
zata Föepĺlészí lroda

l0



MeghíVotta&'

KôzÉp.Duna.volgyi Kömyezetvéde|mi,
Természefuéde|mi és VízÜgyi Fe|ügye|őség

Duna-|po|y Nemzeti Park |9azgalósága

Nemzeti K.'rnyezetÜgyi lntézeÍ Közép-
Duna.vtIgyi Kirende|tség

Nemzeti KÖrnyeuet0gyi lntézet

Fóvárosi Katasztrófavéde|mi I gazgatóság

országos VÍzogyi Föigazgatóság

Budapest Fóváros KormányhĺvataIa Nép
egészségügyi szakigazgatási szeľve

Nemzeti Köz|ekedési HatÖság Utügyi' Vas.
úti és Ha|ózási Hivata|a

Budapest FóváÍos Kormányhivata|a Köz|e.
kedési Feľügyellsége

Forster Gyu|a Némfeti ÖrÖkséggazdáĺko.
dási és SzoIgá|tatási Központ

Budapest Föváros Kormányhivalala V. ke.
fti|eti Épĺtésijgyi és tr<ikségvédeimi HivataI

Budapest Főváros Koťmányhĺvata|ának
FöldhivataIa

Pest Megyei KormányhíVata| Erdészeti
lgazgat,lság

Pest Megyeĺ Kormányhivatal Nôvény és
Ta|ajvédelmi |gazgatóság

Honvéde|mi Minisztérium Hatósági HivataI

Budapesti RendöÍ-Íókapi|ányság
Magyaĺ Bányászati és Földtani Hivata| Bu.
dap9sti BányakaF'tánysága

Nenlzeti Média- és |-|ĺľközlési |.Iatoság ||iVat8l8

BUdapest Föváros Önkoľľnányzata VáľosépItési
Fóosztá|y

Budapest Fóváros V. kÉri]|et Be|város.
Lipólváľos onkoľmányzat

Budapest Fćĺváros V|l. kero|et Erzsélrefuáľos
tnkormányzata

BUdapest Föváros |X. kerÜlet Ferencváros on'
kormányzata

Budapest FóVáros X. keÍtllet Kő|rányai tnkor-
mányzat

Budapest FövárÔs x|V. kerÜ|et Zugĺó tnkoř
mänyzata

Egyes Kieme|t Beruházásokért Fe|eĺös Kor.
mánybiŽtos

BFKH Kormánymegbízotti KabineI

Budapest Főváros V|||. kerü|et JózseÍváĺos tn-
kormányzata Főépitészi |ľoda

Budapest Fóváĺos V. keÍÜ|et Be|váíos.
LĺpótváÍos Önkoľmányzata Föépĺtészĺ |roda

Budapest Föváľos V||' kerü|et Eĺzsébetváros
tnkormányzata Föépĺiészi Iroda

Budapest Föváros |X' kerü|et Ferencváros Ön.
kormányz'ata Fóép|tészi |ľoda

Budapest Fóváľos X' kerü|et Kőbánya tnkor.
mányzata Fóépĺtészi lroda

Budapest Főváĺos X|V. kero|et Zug|Ö tnkor-
mányzata FóépItészi lroda

lt



2. száffi,űmelléklet

Bu dapest Főváros YIII. keľiilet Józsefu árosi onko rmányzat Képvĺselő.
testĺileténekl . . . ] /20 13. (...) önkoľ mányzati rendelete

a JőzseÍválľos Kerůileti Epítési Szabáiyzatáľól (JOKÉSZ) szőiől66|2007. (KI.12.)
önkormányzatĺ ľendelet módosításáľĺól

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Kęviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatźrozott eredeti jogalkotói hatáskörében eljáľva,
az epített kömyezet a|akitásźről és véđelméről sző|ő 199,7. évi LXXVIII. t<irvény 62. $
(6)bekezdés 6. pontjában kapott fe|hata|mazás alapjźn a következőket rendeli el:

1r. $
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuar'osi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete, Józsefuĺáľos
Keľületi Építési Szabá|yzatźrő| 1ĺórÉsą szóló 6612007. (XII. I2.) önkormĺĺnyzati
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. $-a kiegészĹil egy új (5) bekezdéssel az alábbiak
szerint:

,, (5) Más jogszabátyban előíľt szabólyozĺźsi elemek változását a nrÉsz és a JKSZT
módosítósa nélkül ót kell vezetni. ''

2.S
A Rendelet 8.$ (1) bekezdése helyébe, az a) és b) pontok változatlanul hagyása me||ett, az
alábbiak lépnek:

,,(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (állami tulajdon esetében annak kezelője)
megállapodik az önkormányzattal a terepszinten kometlentil csatlakozó teriiletek,
illene a foldszinti területek vagl az épület egł részének közhasznáĺatcéljára történő
átadásóró[ akkor a megállapodás ingatlan-nyilvántartásba ttirténő ánezetésről
gondoskodni kell."

3.$
(1) A Rendelet 28. $.anak 7. számítáblźu;ata kiegészĹil az I-VIII-S jeliĺ építési ĺivezetre

s saroktelek esetént5] 28.$ (8)fl esetén

(2) A Rendelet 28.$ kiegészül az új (8) bekezdésse| az a|źhbiak szerint:

,,(8) Az I-Wil-S jelű építési övezet veg/es beépítési mód szerint beépíthető terüIetén
a) műalkotások, m{Ívészeti alkotások, téľkompozíciók, installációk, installációs
szerkezetek, -berendezések legľnagasabb pontjának magassága legfeljebb a megengedett
le gnagłobb építménymagas ság értékének kéts zere s e lehet'

vonatkozó emzőket meshatźrozo úi sorra az a|álbbiak szerint:
7. sz. táblóząt

Az építési
ovezet iele

a telek megengedett az épiilet
mesensedett

I

beépí-
tési
mód

legkisebb
kialakítható

legnagłobb legkisebb legkiseb
b

legnagłob
b

területe szélessége vépítés
i

mérték
e

szintterület
i mutatója

terepszint
ąlatti

beépítési
mértéke

zöldfelület
i mértéke

építménymagassága

m' m % m'/ m' % % m

LVIILS V 600
80

ruď5I
2,00

80
ruď5l

10
dst

15,0
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b) terepszint alatti beépítés kialakítása esetén a 38818/30 hrsz-ú és a 38818/43 hrsz-ú
telkek lrozös telekhatóra mentén álló épületek végleges terepcsatlakozását kell a
r ende zett ter eps zintnek tekinteni.
c) tómfal, támfalépítmény elhelyezhető, melyek mellvéd nélkĺjli magassóga leýljebb 3,5
méter lehet.
d) az építményekhez előírt számú parkoló a csatlakazó kozterületen, kt)zhasználat céljára
időbeli korlátozós nélküI vag,, időbeli korlátozással átadott területen a felszínen is
elhelyezhető.
e) épületkÔz kialakítható.
l) ha a telken kulturális, ohątási, míÍvelődési rendeltetésű kozintézmény kertil
elhelyezésre, illetve meglévő épület rendeltetése ilyen célra módosul, a telek a terepszint
alatt és afoldszinten I00%-ig beépíthető, de a épített teľület afoldszintfelett leýljebb a
80oÁ lehet.

4.S

A ľendelet 36.$.a kiegészül az új (3) bekezdéssel az alábbiak szerint:

,, SAJÁro S T E RULET I rĺoÍn,łs o r
(j) A volt Józsefiórosi pályaudvar tertjletén:
a) a szabályozási terven kĺjzhasználat céljára átadható területen a ktizteriiletelcre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (BVKSZ 12.Đ.
b) a 388]8/30 hrsz-ú és 38818/43 hrsz-ú telkeken elhelyezhető műalkotdsok, művészeti
alkotások, térkompozíciók, installóciók, installációs szerkezetek, -berendezések
legmagasabb pontjának magassóga legfeljebb az l-Wil-s jelű építési övezetben
me gengedett iegnagłobb építménymagasság értékének kétszerese lehet'
c) az I-WILí jelű építési övezet veg/es beépítési módú telkeinek beépítéséhez előírt
számú parkolótfelszíni parkolóban, a tömbben (a 38818/43 helyrajzi számú telken) és a
szabályozósi tervben jelah kazrcrtileti parkolóban is el szabąd helyezni, a BVKSZ 6.s G)
bekezdés alapjón. ''

s.s

A Rendelet |, szźmímelléklete kiegésztil az a|źlbbi új előírással:
,,installóció: az ]997. évi I'XXWil, torvény 2,s ]5. pontja szerinti műtárgfogalomkorbe
tartozó térbeli művészeti alkotás, térkompozíció, berendezés, felszerelés, kiĺźllítási
tárglak elrendezése,'

6.S
Hatályba léptető rendelkezések:
(1) E rendelet hatályba lépésével egýdejűleg a Rendelet 39.$ (2) és 39.$ (3) bekezdései és a
38|20I3.NII.25.) szérĺú <inkormányzati rendelet hatályukat vesztik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egýdejűleg a Rendelet 3. mellékleténęk (JKSZT) a Fiumei
út _ Salgótarjríni út _ MAV vasútvonal _ Kőbanyai út _ Orczy ter ěita| hataľolt területére
vonatkozó előírásai helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) E rendelet hatályba lépésével gsľdejűleg a Rendelet 4. mellékletének (ovezeti Terv) a
Fiumei út _ Salgótar1źni út - MAV vasútvonal _ Kőbĺányai Ílt _ orczy téx á|ta| hatĺároh

tertiletére vonatkozó előírásai helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) E rendelet hatályba lépésével egýdejíileg a Rendelet 5. mellékletehatá|yźi veszti.
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(5) Ez a rendelet az e|fogadását kĺjvető napon lép hatályba, rendelkezéseit ahatźiybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is a1kalmazruke||.
(6) E rendeletahatá|ybalépést ktivető napon hatálryźú veszti.
Budapest, 2013. decembeľ 4.

Rimán EdÍna
jegző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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2. MELLÉKLET

Budapest, YIII. kerĺilet, Józsefváľos, Fiumei út - Salgótarjáni út - vrÁv vasútvonal -
Kőbĺínyai út - oľczy tér á|ta|hatáľolt teľületének ovezeti Teľve

t5



INDOKOLAS

e. rórÉsz egyes ľendelkezései módosulnak, illetve kiegészülnek az a|ábbi indokok alapjźn:

Altalanos indoklás:

Magyarország Kormĺĺnya a magyarországq Holokauszt 70. évfordulójahoz kapcsolódó
megemlékezések és programok megvalósításával összefiiggő I2|3l20|3. (IV.16.) Korm.
hatźrozat (a továbbiakban: !f13-as Korm. hattrozat) 3.13. pontjźlban az egyes kięmelt
jelentőségu budapesti beruhazásokéľt felelős kormánybiztos feladatkorébe utalta, hogy tegye
meg a szfüséges lęéseket a Holokauszt Gyermeká|dozatainak Emlékhelye - Európai oktatási
Központnak (a továbbiakban: Emlélĺk<izpont) a Jőzsefuárosi Pályaudvaľ épületében töľténő

létrehozása és ünnepélyes átadása érdekében.

A Holokauszt Gyermektidozatainak Emlékhelye - Euľópai oktatási Központ |étrehoztsárő|
szőIő 139612013. (VII. 2.) Korm. hatźrozat 1. pontjában továbbá kinýlvánította a Kormány,
hogy társadalompolitikai szempontbólkiemelten fontos célnak tĄa,hogy az Emlélĺközpont
első üteme megvalósuljon.

Részletes indoklás:

A fenti cél eléľése érdekében sztikségessé váIt az Emlékhely megvalósításanak epítésjogi
kereteit biztosító rórÉsz egyes előírásainak módosítása, melyeket e rendelet 1.$, 2.$, 3.$ és

4.$ előírásai és a ľendelet mellékletei :artaLmaznak, Az 5.$ eiőírásai biztosítjak a
jogbiztonságot, a jogh armoruztĺciós követelmények éľvényesítését.
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Budapest Fóváľos VIII. kerĺilet JÓzsefvárosi Önkormányzat Képvise|ó-testii|etének
66ĺ2007. (xu. l2.) tĺnkormányzati rende|ete

a JÓzsefvá ros Ker ĺi |eti É pítési Szabá|y zatár ó| (JoKli sz)

aszabtiyzat
a mellékletek:
l. melléklet: érte|mezô ľendelkezések
2. mellékleľ magyaĺázó źlbrźilł.

3. mellékleť JÓzsefvaros KerĹileti Szabályozasi Terve
(a továbbiakban: a szabályozási terv)

4' melléklet Övezeti terv
5. melléklet Azoknak a teriileteknek a lehatáľolása, ahol a KSZT

van hatályban
(2) JÓzsefuĺĺros kôzigazgatási teriiletén az Országos Telepiilésrendezési és E.pítési

Kĺivetelményela<ĺ| sz | 253/1997.(xII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTEK)' a
46l|998. (X. l5.) FŐv. Kgy. ľendelet (továbbiakban: FSZKT rendelet), valamint a
47l|998. (X.l5.) FŐv' Kgy. rende|et (továbbiakban: BVKSZ) elóíľasait, az e rendeletben
foglalt kiegészítésekkel és elterésekkel egytitt kell alkalmazni.

(3) Epítési munkát végemi az Etv.l8.$ (t) bekezdése alapján az e rendeletben foglaltaknak
megfelel<ĺen szabad.

(4)

tészei az alábbiak:

teriiletek egy részének kôzhaszrálat, illetóleg az épi|et egy részének k<izszolgáltatás
céljaĺa tôľténó átadasarÓl (továbbiakban k<izhasmálat), az ęítésiigyi hatÓsági
engedélyezési eljárás során, illetve az építésiigyi hatÓsági engedélyezést kôvetóen az
ingatlan-nyilvlíntartásba tĺirténó átvezetésról gondoskodni kell.
a) A k zlrasználat céljríLra átadásra te,ĺvęzętt teľiiletekról az é:pitteto nyilatkoák, az

epítési engedélyezési tervben dokumentálja a kłizhasználatnak átadandÓ
terĺiletęket, olyan tartalommal, hogy a hatőság a kôzhasználat feltételeit el tudja
bírálni.

b) Az a) bekezdés megvalősulásával a kiizhasnŕiat céljára átadott teľiiletek
kialakítlĺsa esetén az ôvezetben meghatározott szintteriileti mutatő mértéke 0,5-tel
nővelhetó, legfeljebb a megengedett engedményes keretôvezeti hatlíľfüék
méľtékéig' amennyiben azt a kerettivezet és az építési ővezet elóírásai
megenge.dik.

c)

az tngat|an tulajdonosa megállapodik az ônkoľmanyzatta| a ftildszinti

Budapest Fóváros VIII. kerĺiIet Jőzsefváľosi Önkoľmányzat Képvise|ó-testĺiIetének
..../2013. (..........) łinkormányzati ľende|ete

a JÓzsefváros Keríi|eti Építési Szabrí|yzatárÓ| (JóKÉsz) sző|ő 66t2007. (x[.12.)

2.$(1) A
a) aszabttlyzat
b) a mellékletek:

1. mellékleľ ęrtel'mező rendelkezések
2. mellékleĺ magyarźnó źlbĺtk
3. melléklet: JÓzsefváros Kertileti Szabályozási Teľve

(a továbbiakban: a szabályozási teľv)
4. melléklet: ovezęti terv
5. melléklet: Azoknak a teriileteknek a lehatarolásą ahol a KSZT van

hatályban
(2) JÓzsefuaros kozigazgatási teriiletén az országos Te|ęĺilésrendezési és Építési

Kôvetelményekról sző| 253/1997.(xil. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTEK), a
46/|998. (x. 15.) Fov. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT rendelet), valamint a
47l|998. (X.l5.) F<iv. Kgy. ľendelet (továbbiakbaĺ: BVKSZ) elŐírásait, az e rerrde|etben
foglalt kiegésátésekkel és eltérésekkel egytitt kell alkalmazni.

(3) Epítési munkát végenli az Etv.l8.$ (l) bekezdése alapján az e rendeletben foglaltaknak
megfelelóen szabad.

(4)
(5) Mtźs jogszabdlyban etöírt szabdtyozdsi elemek vdltozdsdl a lirÉsz łs a JKSZT mődos{tdsa

ĺészei az alábbiak:

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (dllami tulajdffi eselében annak kezelĘje)
megdllapodÍk az iinkorminyzattal a terepszin|en kiizvetlenlłl csailakoző terlłIetek Ílletve
a fildszíntÍ teriiletek vag/ az épiilet egy részének k zhasználat céljdra tÖĺénö
dladdsdröl, akkor a megdllapodds ingatlan-nyilvdníartdsba t ĺténö dtvezaésrdl
gondoskodni kell
a) A kôzhasználat céljára átadásra teľvezett terĺ.iletekról az epittetÓ nyl|atkozik, az

ęítési engedélyezési tervben dokumentálja a kôzhaszĺlálatnak átadandÓ teľiileteket,
olyan tartalommal, hogy a hatÓság akőzhasnlälat fel.ételeit el tudja bírálni.

b) Az a) bekezdés megvalősulásával a ktizhasmt at cé|jíra átadott teľiiletek kialakítása
esetén az ôvezetben meghatározott szintteľĹileti mutatÓ méľtéke 0,5-tel nÖvelhetó,
legfeljebb a megengedett engedményes keľetĺivezeti határérték mértékéig'
amennyiben azt akeretővezet és az építési <ivezet elóírásai megengedik.

c)
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a telkek k<izôtt magán t, kÖzhasználat céljźra legalább id beni

átadott teri.ilet kialakíthatő
a magántit, a kcizhasználat céljára legalább idŐbeni korlátozással átadott teriilet

egységes tetóvel lefe,dhetó

a vegyes beépítési mÓdri telkek beépítéséhez az e|oirt szĺíĺn parkolőt, a BVKSZ
6.$ (4)' 37.$ (3) b) és a0'$ (10) d) pondai lapjrín felsáni parkolőban, a t<imbben (a

35|23110 helyrajzi szám telken) és a szabźiyozlĺsi teľvben kijeltilt kdzteľĺileti

parkolÓban kell elhelyezli
a tęriiletet átszelŐ fógyujtó csatorna feletti légtér az ę|őirt íirszelvény
megtartásával lefedhetÓ

A 'piac átépítésekor, a meglévó kiskereskedelmi tevékenység átmenetileg a

szabályoztlsi terven,,ideig|enes piac teriiletď'felirattal jelôlt helyen (hrsz 3533l,
35332,35333) helyezhetó el, az epítésiigyi hatÓsági engedélyben meghatározott

idótartamra'

36.$ (1)A KL-VA jelii iivęzetek teriiletén:
a) a pályaudvar és ahozzźlvezetó vasriti vonal teriiletén a vasiti megállő és várő, az

ezel<he'z kapcsolÓdÓ irányítrĺsi-, technolÓgiaĹ és i.izemi ęítmények' valamint az
alapfunkciÓt kiszolgálÓ és ellátő ęítmények mellett a tevékenységhez tartoző:
1.raktĺírak,
2. szo|géiati intézĺlények,
3. szolgálati szállasepiiletek,

teľtilet kialakíthatÓ

b) a magánít, a közhasmźl|at céljára legalább idŐbeni korlátozással átadott teriilet

egységes tetóvel lefedhetó

c) a vegyes beépítési mődil telkek beépítéséhez az e|i5írt számri paľkolőt, a BvKsz 6.$

(4), 37.$ (3) b) és 40.$ (10) d) pontjai lapján felszíni parkolÓban, a tômbben (a

35|23110 helyrajzi szám telken) és a szabá|yozási teľvben kijeltilt k zter leti

parkolőban kell elhelyezni
d) a teriiletet átszeló ťogyĺjtó csatoma feletti légtér az ę|őirt iirszelvény megtartásával

lefedhet<ĺ

e) A piac átépĺtésekor, a meglévó kiskereske,delmi tevékenység átmenetileg a

szabź yozźtsi terven ,,ideig|enes piac teľiilete'' felirattal jelôlt helyen (hrsz 3533l'
35332, 35333) helyezheto el, az epítéstigyi hatÓsági engedélyben meghatározott

idotartamra.

(8) Az I.WILS jeltĺ építésÍ Övezet veg|es beépítést mőd szertnt beépĺthetö teililetén
a) mĺÍalkottÍsok, mĺĺvészetí alkotćsok, térkompozíciők, Ínstalldciök, inslalldcĺös szerkezetek, -

berendezések legmagasabb pontjdnak magassiÍga leg1feljebb a megengedett legnagłobb
ép{tménymagassdg értékének kétszerese lehet.

b) terepszínt alatti beépítés kÍalakítdsa esetén a 38818/30 hrcz- és a 38818/43 hrsz- telkek
kÖz s telekha ra mentén dllő éplilelek végleges tetepcsallakozitsdt kell a rendezett
t e reps zi nt n e k t e ki nt e ni.

c) tdmfal, tdmfatépítmény elhelyezhetö, melyek mellvéd nélktłlí magassúga legfeljebb 3,5
méter lehet.

d) az építményekhez el6írt szfun parkolö a csatlakozÓ kÖzlerlłleten, kÖzhaszndlat céljdra
idöbeli korldtozds néIklłl vagl időbelí korlőtozćssal dtadott teľlłleten a felsz[nen is
elhelyezhetó.

e) éptiletk z kialakíthatő.

a) a telkek kôzôtt maganrit,kłizha'sznźiat céljára legalább idóbeni

6 Megállapította az 5ol2oll ' (IX.19.) ônk. ręndęlęt l8.$ (4) bekezdése, hatalyba lép 201 1.l0.19-én

fl ha a telken kulturdlis, oktatdsi, m{Ivelödési rendeltetés[Í kÖzintézmény kerill elhelyezésre,
itlene meglévö éptilet Íendeltetése ilyen célra nÓdosul, a telek a terepszínt alatt és a

a) a pályaudvar és a hozzávezęto vasliti vonal teriiletén a vas ti megá|lÓ és várő, az
eze|<hez kapcsolődÓ iranyításĹ, technolőgiai- és ĺizemi építmények, valamint az
alapfunkciőt kiszolgálÓ és ellátÓ epítmények mellett a tevékenységhez tartozó..

l.raktarak,
2. szo|gt ati intézmények,
3. szolgálati szállásépiiletek,

A ielĺĺ <ivezetek terĹiletén:
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5.vendéglátási és |egfeljebb 500 m, bruttő sántteriiletii kiskereskede|mi funkciÓt
taĺta|mazó épĺiletek,

6.felszíni parkolő,
7 .mé|y gar źns, paľkolÓlemez, parkol Óhĺía
helyezhetók el.

b) Nem helyezhetĺĺ el:
1 . lakÓęĺilet és/vagy lakás,
2.o|yaĺ épĺilet' illetóleg létesítmény, melynek kiimyezetterhelési határértéke

alacsonyabb az ôvezet megengedett hatIíľértékeinél,
3.<jnállÓ intézmény,
4.kereskedelmi és vendéglátási létesítmény az a) 5. pontban foglaltak kivételével,
5.ipari létesítmény,
6.veszélyes hulladék tartÓs tĺĺľolását szolgálÓ ľaktár.

Az építési ôvezetek teľĹiletén a telkekre és az epítményekľe vonatkoző jellemz ket a 14.
szźm táb|źzat felhaszrálásával kel l meshatározni.

taĺtalmazó épiiletek'
6.felszíni pmkolő,
7 .mély gar źus, parkol Ólemez, parkol őház
helyezhetÓk el.

b) Nem helyezhetó el:
l . lakőepĺilet és/vagy lakás,
2.o|yaĺ eptilet, illetóleg létesítmény, melynek ktiľnyezetterhelési határértéke

alacsonyabb az őv ezęt megengedett határértékeinél,
3.ĺjnállő inténnény,
4.kereskedelmi és vendéglátási létesítmény az a) 5. pontban foglaltak kivételével,
5.ipaľi létesítmeny,
6.veszé1yes hulladék tartÓs taro|ását szo|gálő rakĺír.

(2) Az ęítési ôvezetek tertiletén a telkekĺe és az építményekľe vonatkoző jellemzŐket a 14.

szźlm tźlblźaat felh aszrá| ásával kell meghatároani.
sAJÁTo s TE RÜ L ETI ELo Í n,ą so r
(3) A volt Jözsefiĺźrosi pdlyaudvar teriłIetén:
a) a szabályozősi temen k zhasználat célj ra őtadhatÓ terijleten a k zterijleteleľe vonatlazö

r e nde l ĺre zé s e ke t lre l l al leal m azn i ( BV KSZ I 2, Đ.
b) a 388]8/30 hrsz-li és 38818/43 hrsz- telkeken elhelyezhetö míialkotásoh múvészeti alkotások

térkompozíciőlg installáciőb installĺźciős szerk,ezetel, -berendezések legmagasabb pontjönak
magassága leg1feljebb az I-WII-1 jel építési Övezetben megengedett legnagłobb
é pítmé nymagas s ág értékź nek kźts zere se le het.

c) az I-VIILS jelú építési Övezet veg)es beépítési mő j telkeinek beépítéséhez elóírt szám
parkolötfelszíni parkolőban, ą t mbben (a j88l8/4j hely,ajzi sz m telkBn) és a szabályoztźsi

S.vendég|átási és legfeljebb 500 m' bruttÓ szintteriiletii kiskereskedelmi fun

tervben iel,Ölt k zteri}leti parkolőban is el szabad

1.szrím mel|ékleÍ Ertelmezó rendelkezések
kiegésziil: ÍnstallőciÓ: az I997. évi LXXVIII. t rvény 2.s 15. pontja szerinti m tárgl

fogalomkÓrbe tartozö térbeli múvészeti alkotás, térkompozíciő, berendezés, felszerelés,
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