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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
KénvÍselő.testiilete számára

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. Előzmények

A Nemzeti Lovarda fejlesztését Magyarország Kormánya a 460lf01,3. (xII.4.) ľendeletében
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította és a megvalósítastra az
ingatlanokat kij elölte.

Mindezek a|apján a Képviselő-testiilet a470lf013. (XII.18.) száműhatźtrozatának l. pontjában dĺjntott
arľól, hogy módosítja a Jőzsefvźlros Kertileti Epítési Szabáiyzatáról szóló 66lf007.(Xn.12')
önkormányzati ľendeletet (JOKESZ) a388f6 és a38829/5 he|yrujzi számű telkeket magában foglaló
teľületre vonatkozóan a Nemzeti Lovarda fej lesztéseinek megvalósítrása érdekében.

A hivatkozott képviselő-testületi hatáľozat f. pontja alapján az Önkormányzat telepiilésrendezési
szeruodést kötött aMagyar Állam képviseletében eljĺáró vioeffie3lesztési Minisztériummal a rcrÉsz
módosítás ťlnanszíroztlsára vonatkozóan.

A JóKÉSZ módosítása a projekt kiemelt jelentősége miatt a településfejlesztési koncepcióról, az
integľált településfejlesztési stľatégiaról és a településľendezési eszközokľől, valamint egyes
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Előteľjesztőz dt. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-tęstülęti tilés időpontj a:20|4.június l l . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Nemzeti Lovaľda teľületéľe vonatkozĺí JoKEsZ módosítási eljáľásban
d ii n tések meshozata|ár a

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a rendelet elfogadásźůloz minősített-szavazattobbség
szfüséses.
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Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi t]

Határ ozati jav as|at a bizottság szźtmtr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés
meg!árgya|ásźń.
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településrendezési sajátos jogintézmények'ről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Koľm. rendelet (a továbbiakban:
Trk) 32. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfe|elóen atárgyalásos eljárás szabä|yai szerint
töľténik.

Az ennek megfelelően lefolytatott partnerségi egyeztetést a Képviselő.testtilete a 64ĺ20ĺ4. (IV.23.)
számú határozattlval |ezźrta, és egyben döntött aľról, hogy a 38826 és a 3882915 helryrajzi számtl
telkeket magában fogla|ó teľületre vonatkozóan a Nemzeti Lovarda fejlesztéseinek megvalósítása
érdekében töľténő JOKESZ módosítási eljárás során a környezet védelméért felelős közigazgatási
szervek környezet- és természetvédelmi szakterĹiletet érintő véleményei alapján a tervlrez ĺrem

szükséges kornyezeti vizsgá|at lefolytatása, valamint a tewczeÍt módosításnak jelentős környezeti
hatása nincs.

II. A beteľjesztés indoka

A Tľk. 20. $ (3) bekezdése a|apjźn a keľületi építési szabźiyzatot (így annak módosításait is) a kerületi
önkormányzat képviselő-testĺ.ilete á|Iapítja meg' Tárgyi ügyben ezt megelózi a Trk. 42. $-źban
szabtńy ozott targyalásos eljárás, mely eljáľás lefolytatásra került.

Mindezek a|apjána Képviselo-testület döntése sztĺkséges a ĺórÉsz módosítására vonatkozóan.

III. Tényállási adatok

Az źi|ami főépítész a Trk. 42. s Q)-Q) bekezdése szerinti egsĺeztetó tárgya|ást2014' május 15-én

megtartotta. Az ti|ésen készült jegyzőkönyvet 2014. május |9-én, a zárő szakmai vé|eményét f0|4'
május fO-ćn az onkormźnyzat részére megküldte' Az egyeztető tźrgya|źts jeryzőkönyvében
rögziteĺtek szerint a tervezettel kapcsolatban Sem jogszabályon alapuló, sem egyéb eltérő vélemény
nem maradt fenn. Az źů|ami főépítész zźró szakmai véleményében sem tett további észrevételt. (1.

melléklet)

A Nemzeti Lovarda fejlesaéseinek megvalósítása érdekében töľténo ĺorÉsz módosítási e|járás a
jogszabźiyban foglaltak és az źi|ami főépitész zárő szakmai véleménye a|apján |ezárhatő, melynek
a|apj źtn az önkormán y zati r endelet mó d o s ítható.

w. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A módosítások célja, hogy a terület eľedeti beépítése óta a teľületen elhelyezkedő, az adott célra
haszná|t terület [Tatteľsall (|óversenypálya)] funkciója, ľendeltetése és a Fővárosi Szabályozási
Kerettervben eloírtak összhangba kerüljenek, továbbá a telekegyesítés, valamint a teľület
fej lesztéséhez szükséges ép ítésj ogi feltételek me gteremtődj enek'

Fentiek a|apján szĺ'ikséges a Nemzeti Lovaľda területén a jelenleg kijelölt IZ keretovezetbe sorolt
jelentős zöldfelületű intézménýerület átsorolása K-SP jelű, kĺilönleges spoľťteľüIetbe, a teľületen

kijelölt Z-KK közkert módosítása K.SP jelű, különleges sportterületbe. A területen további vźitoztatźs
nem szükséges. (Az a|źtámasztő munkarész nagy terjedelme miatt papíralapon a Foépitészi lrodán,
illetve digitálisan a honlapon: http://www jozsefuaros.hu/eug.vintezes-keľuleti.epitesi szabalyzatl199
megtekinthető .) Ezen szabźiyozási terv az önkormányzati ľendelet-terrezet 1. mellékletétképezi,

A Trk. 43.$ (1) bekezdés c) pontja szeľint a telepiilésrendezési eszkoz legkorábban a táľryalásos
eljáľás esetén az e|fogadást követő napon |ép hatá|yba, jelen esetben 2014. június |2-én.

v. A diintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A két telekből álló területen - azovezeti besorolások összehangolása és telkek egyesítését kovetően -
a jelenlegi funkciók megfanÁsźnal, és azok korszerűsítésével egy a XXL századi elvárásoknak
megfelelő különleges lovas sportközpont alakulhat ki, amely nemcsak spoľtolásra szo|gá|, hanem
kultuľális missziót betölthet, az eredeti céloknak megfelelően (a lovassport népszeľűsítése, a lótartiĺs
korszertĺsítése, mindezt jól elérhető helyen, a váľos belső magja közelében).

A dcjntés pénzijgyi fedezetet nem igényel'



vI. Jogszabályi ktiľnyezetismeľtetése

A Képviselő.testi.ilet hatásköréből nem ruhź.zhatő źlt aMagyarország helyi önkormtnyzatairő| sző|ő
20ll. évi Cl-xxxx. törvény 42. $ 1. pontja szerint a rendeletalkotás; a 14. pontja szerint a
településfej lesztési e szközök és a településszerkezeti terv j óváhagyása.

Fentiek a|apján kéľem az e|őterjesztés f. sz. mellékletét képezó, a rcrÉsz módosításáľa vonatkozó
önkormányzati rendelet elfogadását.

A döntés végľehajtás át végző .szervezeti egység: J egyzői
Városfejlesztési és Főépítészĺ Ugyosztály

Budapest, 201' 4. május f7 .

Kabinet Szervezési és Képviselői Iľodao

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

/ ĺľĺI r (
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dr. Mészár Erika I
a|jegyző
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Dr. Kocsis Máté po|gármester

Budapest Főváros Vl|l. kerület
Józsefvárosi onkormányzat

1082 Budapest
Baross u. 63-67.
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Tisztelt Potgármesteľ Úrl

Budapest V|||. kerii|et Józsefuáros Kerü|eti Építési Szabá|yzatáró| (JTKÉSZ) szólÓ 66/2007. (Xl|.12.) cinkormányzati
rendelet módosĺtása a 38826 és a 38829/5 hrsz.-ú ingat|anokat magába fogla|ó Kerepesi út- MAV vasúlvona|-
Sa|gitarjáni út- Fiumei út- Mosonyi utca - Lóvásár utca á|ta| határo|t területre te|epĹl|ésrendezési eszközzel
kapcso|atban a te|epÜ|ésfej|esztési koncepciórl|, az ĺntegrált telepÜ|ésfej|esztési stratégiáró| és a
te|epÜ|ésrendezési eszkÖzökrő|, va|amint egyes te|epülésrendezési sajátos jogintézményekrő| szl|l
31412012. (X|. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) felhata|mazása a|apján aza|ábbi, Trk. 42. S (6)
bekezdés szerinti záró szakmai véleményt adom.

Magyarország Kormánya 46012013' (X||. 4') rende|etében nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t
je|entŐségű Üggyé nyi|vánĺtotta a Nemzeti Lovarda fej|esztését. A megvalTsÍtásra a Budapest V|||.
kerü|et, 38826 és 38829/5 he|yrĄzi szám a|att nyi|vántartott, természetben a Budapest V|l|' kerü|et,
Kerepesi Út 7. szám a|att talá|hatl ingat|ant jelt|te ki.

Fentiekke| összefüggésben, a Jlzsefuárosi tnkormányzat Képvise|ő{estülete a 47012013. (Xl|. 18')
számú határozatában dÖntttt arrÓ|, hogy mÓdosítja a Józsefuáros Keruleti Építési Szabályzatárl| szl|T
66ĺ2007. (Xl|' 12.) önkormányzati rende|etet (JlKÉsZ) a 38826 és a 38829i5 hrsz'-Ú ingat|anokat
magába fog|a|ó Kerepesi út- MÁV vasútvona|- Sa|gótarjáni út- Fiumei út- Mosonyĺ utca - Lrúásár utca
á|taI határo|t terÜ|etre vonatkozóan, a Nemzeti Lovarda fej|esztése érdekében'

JÓzsefuáros tnkormányzatának Po|gármestere Tárgyi ügyben 26-51|2014 számú leve|ében - aTrk. 42'
S (2) bekezdésében szerep|ö felhata|mazás a|apján - kezdeményezte |rodámná| a végső szakmai
vé|eményezési szakasz lefo|ytatását.

A kére|em tarta|mazta a Trk. 42. s (2) bekezdésben fog|alt ktvetelmény szerint a te|epÜ|ésrendezési
eszköz tervezetét, és az e|készĺtett megalapozl vĺzsgá|atot és a|átámasztó javas|atot, valamint annak
egy máso|ati pé|dányát e|ektronikus adathordozln és a partnerségi egyeztetés eredményét tarta|mazT
jegyzőkÖnyvet'

'ĺ 056 Budapest, Váci u. 62-64. - 1 364 Bp. Pt. 234. - Te|efon: +36 (1 ) 4856945
Honlap: www.kormanyhĺvata|'hu
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Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Telefon:
E-mail:

BPD/oí0/00072412014
Yáncza Dominika Lívia

06-1/485 69 16
vancza.domini ka@bfkh. hu

Tárqv:
tárgyalásos e|járás' záró szakmai vé|emény
Bp. Vlll. ker. Nemzeti Lovarda -
JTKÉSz módosítása
Me| |ékIet; Egyeztető tárgya|ás jegyzőkönyve
Hiv. szám: 26.5112014
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Fent je|zett kére|em, és a Trk. 42. s (3) bekezdésben szerep|ő fe|hatalmazás a|apján egyeztető tárgya|ás
tsszehĺvásával kezdeményeztem tárgyi te|epÜ|ésrendezési eszktz - Trk' 32. $ (6) bekezdés szerinti -
tárgya|ásos e|járás keretében tÖrténó egyeztetését. Az egyeztető tárgyalásra meghĺvtam a Trk. 42. $ (4)
bekezdésében meghatározott va|amennyi á||amigazgatási szervet, és az érintett te|epü|ésĺ (kerÜ|eti)
Önkormányzatokat. A Trk. 33.s (5) bekezdése a|apján a kerü|eti te|epÜ|ésrendezési eszkÖz
véleményezésében a fővárosi Önkormányzat részvéte|ét is biztosítottam.

A 2014. május 15'-én megtartott egyeztetó tárgya|áson, - a mel|ékelt jegyzőkÖnyv szerint - tárgyi
tervezet véleményeztetése lezáru|t.
Az egyeztető tárgya|ássa| kapcso|atban, a Trk' 34' s-
szabá|yokat vettem figye|embe:
,,(1) Az á||amigazgatási szervet az e\árás során adott

ban meghatározott alábbĺakban idézett fó

vé|eménye - a telepĹi|ésrendezési eszkÖz
szabá|yozási kÖrében . köti.
(2) Azt az érdekeltet, aki

a) az e|járäs során az e|járási szabá|yokban meghatározott határidön belÜ| nem adott -
á||amigazgatási szerv esetében jogszabá|yon a|apu|T - vé|eményt,
b)az egyeztető tárgya|áson szabá|yos meghĺvás e||enére nem vett részt, vagy
c) aki az egyeztető tárgya|áson nem képviselteti magát és leve|ében nom jogszabá|yon alapuló
vé|eményének fenntartását je|zĺ,

az adott eljárási szakaszban kifogást nem eme|ő vé|eményezőnek ke|l tekinteni.''

A tervezethez Budapest Főváros tnkormányzatának Ktzgyú|ése az épÍtett ktrnyezet védelméről szlló
1997. évi LXXV|ĺ|. törvény (a továbbiakban: Étv,)ô0. s (10) bekezdés szeľinti hozzájáru|ását megadta.

Az egyeztetó tárgyalás jegyzókÖnyvében rÖgzÍtettek szerint a tervezette| kapcso|atban sem jogszabá|yon
a|apu|l, sem egyéb e|téró vélemény nem maradt fenn.

A tervezette| kapcso|atban zárl szakmai vé|eményemben további észrevéte|t nem teszek, de felhĺvom a
figye|mét arľa, hogy a jogalkotásró| szl|l 2010. évi CXXX. tÖrvény 2.s (4) bekezdés b) pontja érte|mében
az Önkormányzat Képvise|ő.testÜ|ete á|ta| a|kotott rendeletnek i||eszkednie ke|| a jogrendszer egységébe.

Tárgyiteleptl|ésrendezési eszktz e|fogadása, és hatálybalépése a Trk.43. $ (1)bekezdés c) pontjában
fog|alt e|őÍrás szerint tÖrténhet. A te|epü|ésrendezési eszköz e|fogadását ktvetóen a Trk. 43. s (2)
bekezdésében fog|a|tak szerint ke|| eljárni.

Fentiek a|apján kérem, hogy szíveskedjen intézkedni a jTváhagyott terv egy hĺte|esÍtett pé|dányának
megkil|désérl| a Trk. 43. s (3) bekezdés szerinti szakmai vizsgálata és irattári e|he|yezése cé|jábó|
Irodám részére.

Fe|hĺvom szÍves figyelmét, hogy a jrváhagyott te|epÜ|ésrendezési eszktz Étv. g. $ (4) bekezdés szerĺnti
nyi|vánosságárll a Polgármesternek gondoskodnia kel|.

Budapest, 2014. május 19.

Tisztelettel:
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Eĺrő| éńesü|:
1.) címzett
2', Budapest Fóváros Kormányhivata|a, Törvényességi Fe|ügye|eti Fóosztály
3.) |rattár
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előterjesztés 2. sz. melléklete

Budapest x'őváros VIII. keľü|et Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő-testületének

.. .. . . ĺ201 4. (.....) önkoľmány zati ľendelete

a Józsefuáľos Keľĺileti Építési Szabáiyzztátľol @offisZ) szóiő 6612007. (KI.12.)

tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az A|aptörvény 3f'
cikk (2) bckczdćsóbcn mcghatáľozott eľsdeti jogalkotói hatásk<jrében eljáľva, az épített köľnyezet
a|akítźstrő| és védelméről szóló 1997 ' évi LXXVIII. töľvény 6. $ (3) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. s A Józsefváros Keľületi Építési Szabá|yzatćtrd (JóKÉSa szóló 66lfoo7. (XII. |f .)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32' $ l1. sz. tźtb|ázata a kĺjvetkező új K-SP-VIII.2
építési övezetjelű sorral egészül ki:

,, I ]. sz- táblózat

Az építési övezet
jele a telek megengedett az épĺilet megengedett

K.SP

beépĹ
tési
mód

legkisebb
kialakítható

legnagyobb legkisebb tegkisebb legnagyobb

terülęte szélęs-
sége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti beépĹ
tési mértékę

ztildfeliilęti
mértéke

eplrmenymagassaga

Ín, m % m2/ m2 % o/o m

K-SP-VIII-2 v 15.000 35 1r0 50 20 30r0'

2. $ A Rendelet 32. $-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A K-SP-VIII-1 jelű építési övezetek teľületén
a) |egfe|jebb 50 férőhelyes szálláshely -szo|gá'|tatő épület építhető,
b) a kialaku|t spoľtolás cé|ra szo|gźtló telket megosztani nem lehet, te|eka|akíttts kizétľő|ag a

szükséges telekhatáľ-korrekciók éľdekében töľténhet.

(4) A K-SP-VilI-2 jeliĺ építési övezetek területén az e|őirt zĺjldfelület minden 40 m2 teľülete után
legalább egy közepes vagy nagy lombot növesztő fa kihelyezését kell biztosítani.''

3. s (l) A Rendelet 3. mellékletének (JKSZT) a Kerepesi út _ MÁV vasútvonal - Salgótarjáni út -
Fiumei út _ Mosonyi utca - Lóvásár utca által hatáľolt területére vonatkozó előírásai helyébe e
ľendelet l. melléklete lép.

(2) A Rende|et 4. mellékletének (ovezeti Terv) a Kerepesi út - MÁV vasútvonal _ Salgótaťáni út -
Fiumei út - Mosonyi utca _ Lóvásáľ utca által határolt teľÍiletéľe vonatkozó előírásai helyébe e
rendelet 2. melléklete lép.

4. $ Ez a ľendelet 2014. június |2-én lép hatályba, ľende|kezéseit a folyamatban lévő üryekben is
alkalmazni kell.

5. $ Hatályát veszti a Rendelet 32.$ (1) bekezdés c) és d) pontja.

Budapest, 2014.junius ...

Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



MELLÉKLETEK

..../20]4. (.'.) ankormányzati rendelet ]. melléklete

1. MELLEKLET

Budapest, VIII. kerĺileto Jĺózsefváľos, Keľepesĺ rĺt - MÁv vasútvonal - Salgótarjáni út -
Fiumei út _ Mosonyi utca - Lĺivásáľ atca á|ta| hatáľolt teľüIetének Szabályozási Teľve



...'/20]4' (..') önkormányzati rendeĺet 2. melléklete

2. MELLEKLET

Budapest, VIII. keľület, Jĺízsefváros, Keľepesi út - vrÁv vasrĺtvonal - Salgótaľjáni út -
Fiumeĺ út - Mosonyi utca - Lóvásár utca által hatáľolt terĺiletének ovezeti Terve



INDOKOLAS

,ł. rorÉsz egyes rendelkezései módosulnak, illetve kiegészülnek az a|ábbi indokok alapjan:

Magyarország Kormánya a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kozígazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségri iiggyé nyilvanításźrőL és az
eIjarő hatóságok kijelöléséről szóló 460|2013.(XII.4.) Koľm. rendeletben ÍIemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította aNemzeti Lovarda fejlesztését.

A megvalósításra kijelĺilte a Budapest VIII. kerĹilet,38826 és 3882915 helytajzi szán a|att
nyilvántatott, természetben a Budapest VIII. keľĹilet, Keľepesi ut 7. szźlm a|att talźihatő
ingatlant. Az itt meghatźlrozott terület Budapest Fővaľos VIII. keriilet, Józsefuĺíros, Kerepesi
út _ MAV vasútvonal - Salgótarjáni út - Fiumei út _Mosonyi utca _ Lóvásár utca áIta|
hatĺírolt részén fekszik. A teľület magábanfogla|ja a Nemzeti Lovaľđa, a Nemzeti Sírkert, és a
Keľepesi út _ MÁV vasútvonal csatlakozásánźita\á|ható munkahelyi teľületet is.

A fenti céI elérése érdekében sztikségessé váIt a Nemzeti Lovaľda megvalósításanak
építésjogi kereteit biĺosító lorÉsz egyes előíľásainak módosítása.

nÉszrpľEs INDoKLAS

1.$ A korábbi rorÉsz egyetlen K-SP-VIII jeliĺ építési övezetet tarta|mazott (K-SP-
VIII-1). A rendelet 1.$-a a Józsefuĺáľos teľületén fekvő valamennyi K-SP-VIII jelű
építési civezetre vonatkozó általĺínos előírás közül törli azokat, amelyek nem
vonatkoznak a Nemzeti Lovaľda terĹiletére megállapított új építési övezetre,
ellentmondásba keriilhetnek a JKSZT előírásaival, vagy a Kormányhatározatbarl
foglaltakkal.

2.$ A rendelet 2.$-a kiegészíti a K-SP-Vil jelű építési civezeteket a Nemzeti Lovaľda
teľĹiletére vonatkozóan megá||apított új K-SP-Vil-Z je|u építési ĺivezettel és
annak jellemzőivę|.

3.$ A rendelet 3.$-a a K-SP-Vil-l jeltĺ építési <jvezetekľe vonatkozóan hatá|yba
lépteti az á|ta|źnos előírásokból tcjrcjlt rendelkezéseket, melyek igy vá|tozatlan
taľtalommal éľvényesek valamennyi K- SP-VIII- 1 j eltĺ építési ov ezetre.

4.$ A rendelęt 4.$-a a K-SP-VIII-Z jeln építési övezetek zöldfelületinek kialakítására
vonatkozó szigoľítást rogzít.

1. A rendelet 1. melléklete biztosítja a ĺórÉSZ 3. me||ékletének a Kerepesi út _
melléklet vĺÁv vasútvonal _ Salgótaľjani út _ Fiumei út _Mosonyi utca _Lővásér utca á|ta|

hatarolt területre vonatkozó módosítását, a szabá|yozási terv területľe vonatkozó
módosításainak hatályba lépését.

2. A renđelet 2. melléklete biztosítja a rcrÉsz 4. melléktetének a Kerepesi út _
melléklet uÁv vasútvonal _ Satgótaľjáni út _ Fiumei út _Mosonyi utca - Lővásźr utca áIta|

határolt terĹiletre vonatkoző módosítását, az ovezeti terv teľületre vonatkozó
módosításainak hatályba lépését.

5.$ A rendelet 4.$-ának előírásai biztosítják a jogbiztonságot, a joghaľmonizációs
követelmények éľvényesítését.


