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Bu d apest Józsefvá rosi on koľmá nyzat

Blőterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

A kęviselő-testiileti ülés időpontj a:20|4. mĺárcius 5. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Keľületi Epítési Szabáiyzata (JoKľsZ) módosításával
kapcsolatos döntések meghozataláľa
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Tisztelt Képvisel&testĺilet !

I. E|őzmény

1. A Képviselő-testĺilet a 63/2012.(XI.23.) sz. rendelettel módosította a Józsefuaros Kerületi Építési
SzabáIyzatátrő| szó|ó 6612007.(Xn.I2,) sz. rendeletét 1rorÉsz; a Budapest VIII. kerület üloi ĺt _
Korányi Sándor utca _ Illés utca - Dugonics utca _ Diószeghy utca _ Kőris utca _ orczy tlt _
Rozgonyi utca - Diószeghy Sámuel utca - orczy út _ Nagyvárad tér áIta| határolt területre
vonatkozóan (Ludovika Campus). A Kerületi Szabá|yozási Terv is módosításra keriilt űgy,hogy az
akkori igényeknek megfelelően a Koriányi S. u. 14. (Dugonics u. 9.) sz. alatti telken (36038 hrJĄ az
tijźtźs/utcanýtás biztosítása érdekében építési hely nem került kijelölésre, a szomszédos telkekíĺel
közös oldalhatáľa kötelező építési vonal keľült. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi építési előírások
a|apjźnerre a telekre nem lehet építeni.

2. A JóKÉSZ az elfogadása óta eltelt több mint 6 év sorián többször módosult, a jogszabá|ý
kömyezet is jelentősen megvźitozott az e|miilt 2 évben. A kerületben zaj|ő fejlesztések igény|tk az
egyértelmű, világos jogszabályi környezetet, melyet a hatályos építési szabźiyzat nem tud teljes
métékben kielésíteni.
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A 323/2013. rym.29.) száLmű' hatźrozatźlban a Képviselő-testiilet úgy döntött, hogy módosítja arorÉsz-t a volt Ganz-Mźtvag területre vonatkozóan, kiilönös iěki,,tett"l az ott megjelenő
funkciókra és a megvál tozott jogszabźt|yĺ könryezetre.

II. A beteľjesztés indokolása

1. A Kisfalu Kft. jelezte aFĺĺépítészi koda felé, hogy a Korĺáný S. u' 14. és a Koráný S. u. 16. sz'
alatti ingatlanokat értékesítésre jelölte ki, azonban a fent hivatkozott építési előírások miatt a 74. sz.
alatti nen éľtékesí|'hető. Kéľte, hogy amennýben lehetséges, készíttessen az Önkormźnyzat egy
szabźůyozźsi terv módosítást annak érdekében, hogy az értékesítés megtö,rténhessen.

2. Sziikségessé vált a jelenleg hatályos,.a Józsefuĺáĺosi Kerületi ÉpÍtési Szabźiyzatźrő1 szóló 66/2007.
(xtr.21.) önkonnanyzati rendelet (JóKÉSZ) móđosítása, amégváitozott jógszabálý környezettelvaló össáang megteremtése érdekében, valamint a kerületben 

- 
tirvezett feilěsaések

összehan golása célj ából

A JóKÉSZ felülvizsgálat és módosítás célja:
a. a mindennapi hasznáiat könnýtése, a haszrlźiat során előkerĹilt

problémás/ellentmonđásosnak tiínő előírások átgondolása
b. a gépjármű elhelyezéssel kapcsolďos rendelkezések előírásainak kidolgo zźsa avonatkozó

heýi rendelet kiváltására (az oľÉK rij előírásai alapjĺán)
c. az ideiglenes hasmá|atra vonatkozó előírások meghatarozása (felszíni parkolók,

romkocsmák esete)
d. aGanz-Mátvagteniletrendezésénekátgondolása
e. a Ganz-Mtryag tertiletén vá|toztatási tilalom elĺendelése (a tervezési szęrződésmegkötését

követőeĄ
f. azOrcry-negyedfejlesztésilehetőségeinekmegteremtése
g. a szabáIyozási elemek Ířildhivatali alaptérképpel való ĺisszhangjanak megteremtéseh. a településfejlesztési koncepcióró|, az integrált településfejleszési stľatégiĺáról és a

településrendezési eszköz<ikről, valamint egyes településrendezéú sajátos
jogintézményekról sző|ó 3L4/2012. (xI.8.) Korrnányľenđelet sżerinti egységes ielkulcs
bevezetése

m. Tényá|lás

A JóKÉSZ módosítás előkészítéséhez' az erre vonatkozó tervezéshez kiilső tervezőt saikséges
megbizn| beszerzési eljrírás lefolytatását követően.

Iv. Diintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése

A Képvíselő-testiilet dĺint arról, hogy módosítja a JiKÉSZ-t a36038 hrsz.-ú telkeket magźlbarl fog1aló
tömbre vonatkozóan, valamint a JoKÉsZ felĺilvizsgálata érdekében.

A tervezo kiłzbeszerzési értékhatĺárt el nem éró beszerzési eljárás lefolytatását követően keriil
kiválasztásra'úgy, hogy részajźn|atot kell valamennyi ajántatadőtőlbekérni mind a 36038 hrsz telelĺľe.
mind a JoKEsZ felülvizsgálatra vonatkozóan.

v. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja egyré\zł ?'Koránvl S. u. 14. sz. a|atti ingatlan (36038 hĺsz) beépíthetőségének
biĺosítása, másrészt a JOKESZ <isszhangiĺának megteremtése a magasabb szintű jogszatalyotkal.

ĺ. ĺóxÉsz módosításának várbatő költsége bruttó l0.0oo eFt, melynek fedezete a I|703 címen
rendelkezésre áll.

vI. Jogszabá|yi kiiľnyezet ismeľtetése

Magyarország helyí önkoľmányzatairól szőIő 2O|1. évi cLxxxD(. törvény (Mötv.) 13. $ (1)
bekezdés 1. pontja szerint helyben biztosítandó k<izfeladatok körében a helý önkormanyz at fe|adatz



ktilönösen a településfejlesztés, településrendezés. Az Mötv.23. $ (5) bekezdés 5. pontja szerint a
kenileti önkormányzat fe|adata kiilönösen a helý telęülésrendezés, telepiilésfejlesztés.

Az Mötv. 25. $-a szerint a Képviselő.testiilet alkothat rendeletet. A heýi építési szabźiyzat
megalkotására az épitett könryezet alakításáról és védelméről szóló 1997. éw LxVm. törvény (Étv.)
62.$ (6) bekezdés 6. pontja ad felhatalmazást.

1. A JÓKÉSZ módosítása a Konányi S. u. l4.-re vonatkozóan egyszeríĺsített eljárás keretében folyhat
a3I4/20I2. (XI.08.). Korm. rendelet 32. $ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

2. A J)KÉSZ kerület egészére vonatkozó módosítása a teljes eljĺárás lefolytatása mellett történhet
meg' a 3I4/20I2. (xI.08.). Korm. rendęlet 46. $ (2) bekezdés b) pont bb) alpondában foglalt
átmeneti rendelkezések alkalmazása mellett.

Kéremazatábbihatározati javaslatelfogadĺását.

IJatärolati javaslat

A Képviselő-testület úgy diĺnt, hogy

1. módosítja a Jőzsefváros Keľületi Építési Szabźiyzatáről szóló 66/2007. (xil.12.)
önkormányzati rendeletet 1ĺórÉsz; a 36038 helyrajzi szźlmtl telkeket magában foglalá
teľĹiletre vonatkozóan úgy, hogy azoĺ az átközlekedés lehetősége továbbra is biztosított
legyen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. marcius 5.

2. módosída a Józsefuáros Kerületi Építési Szabźiyzatéről szóló 6612007. (xII.12.)
önkormányzati rendeletet (JoKÉsZ) magasabb szintű jogszabályokkal való összhang
megteremtése érdekében.

Felelős: polgármester
Hatándo: 2014. marcius 5.

3. felkéri a polgĺánĺlestert, hogy folýassa le a hatĺározat I. és 2. pontja szerinti roxÉsz
módosítás érdekében a tervezési szo|gtitatás megrendeléséhez szfüséges közbeszerzési
értéIúattlrt el nem érőbeszerzési eliarást.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2014. március 5.

A diintés végľehajtásáttvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi ÜgyosztáIy
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