
Buda pest Józsefváľosi onkoľmá ny zat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

L Előzmények

A Képviselő-testiilet a 32312013. (VIII.2.9.) szánűhattrozaténak 1. pontjában dcintött aľról,
hogy módosítja Józsefuaros KeľĹĺleti Epítési Szabá|yzatát a volt Ganz-Mtĺvag teľĹiletre
vonatkozóan, különös tekintettel az ott megjelenő funkciókra és a megvźltozott jogszabtl|yi
környezetre.

A teleptilésrendezési eszkoz módosítása érdekében külső szolgáItatőt (tervező) sztikséges
igénybe venni. A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 53312014. (V.16.) szátmil
hatfuozatában döntött a JOKESZ módosításiíľavonatkoző beszerzési eljaľás eľedményéről és
nyeľtes ajánlattevőnek minősítette PRo ARCH Építész Stúdió Bt.-t (székhely: 1085
Budapest, József kľt. 3 6., cégse gy zékszána: 0 I -0 6 -2|37 7 9).
A tervezési szerzoďés Felek kĺizött aláírásra kenilt.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺíľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:20|4.június 11 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a volt Ganz.Mávaggyär teľületén váitoztatási tilalom elľendeléséľe

A napirendet n}zílt ülésen kell tĺíľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazatüobbség
szfüséses.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi n
Hatát ozati i av as|at a bizottság szétmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés
meŃttrwalásźú.



il. A beteľjesztés indoka

A Kőbĺányai úti Négy Tigľis piac elhúzódő bezarása kapcsán elindult a Ganz-Mźwag tertiletre
a kiskereskedelern beĺíramlása. A terület funkcióváltásának és hasznosíthatóságanak
át|źthatőv á tétel e végl eges en a l oĺ<Ész módo sításával való sítható me g.

e. rorÉsz módosítás folyamata a tervezési, vé|eményezési és egyeztetési szakaszokJ<al hat-
kilenc hónapot vehet igénybe vehet, ezért a módosítások hatályba lépéséig sziikséges a
vźt\toztatási tilalom elrendelése, és eľre vonatkozó döntéshozatal.

ilL Tényállásĺ adatok

A Négy Tígris piac felszámolása elindítja a Gatu-Mávag területére a kiskereskedelmi
funkciók źúáraľ.ĺltstú, és rövid idő alatt hasonló állapotok alakulhatnak ki ezen a terĹileten is.

Ennek elkerĹilése érdekébęn _ figyelemme| az épített kömyezet alakításáľól és védelméľől
sző|ő |997. évi LXXXVIII. törvény (Etv.) 6/A. $ (1) bekezdésében, 20. $ (3) bekezđésében
és f|. $-ban foglaltalĺľa _ avźt|toztatási tilalom elrendelése indokolt.

Iv. Diintés taľtalmánakľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a volt Galw-Mźtvag területen a vá|toztatási tilalom elrendeléséről
önkormĺányzati rendelet alkot, mely hatályba|ép 20|4.június |2-én.

v. A dtintés célja' pénzůigyi hatása

A döntés célja volt Gaĺu-Mźxag teľĹilet źtt|áthatő, szabá|yozźlssal irĺánýtott fejlődésének
biztosítása, a szabályozáshatá|yba lépéséig a nem kivźnt folyamatok megállítása.
A döntés pénnlgý fedezetet nern igényel.

vI. Jogszabályi ktiľnyezet

Magyarországhe|yi önkormĺányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXxxx. törvény 42. s 1. pontja
szeľint a képviselő-testiilet hatásköréből nem ruházhatő át a rendelalkotás.

AzEtv.20. $ (1) bekezdés a) pontja szerint az ffintetttertiletre váItoztatźsi tilalom rendelhető
el a helý építési szabtiyzat készítésének idoszakźra annak hatá|ybaIé:péséig. 

^ 
(2) bekezđés

a|apjtn a tilalmat a feltétlenĹil szükséges méľtékľe és időtartamra kell kor|átozni, s azt
haladéktalanul meg kell szĹintetni, ha az elrendelésének alapjául szo|gá|ő okok mĺír nem
állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatźtt a helý építési szabźiyzat felülvizsgźiatźxa| együtt el
kell végezni.
AzÉtv.21. $ (1) bekezdés a|apjźn a helý építési szabéiyzat készítésére vonatkozó írásos
megállapodás megléte esetén a helý építési szabźůyzat készítésének idoszakźra azok
hatáIybalépéséig, de legfeljebb hĺĺrom évig az érintett területre a települési önkormányzat
rendelettel vźitoztatási tilalmat írhat elő.
A vźltonatási tilalom a\á eső területen telket alakítani, új építméný létesíteni, meglévő
építméný źLtalakítaÍli, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügý hatósági
engedélyhezÍLeÍnkötöttéľtéknövelőváItoztatástvégrehajtaninemszabad.



Mindezek a|apjánkérem a mellékelt önkormanyzati rendelet elfogadását.

A diintés végľehajtásáńvégző szervezeti erység: JegyzőiKabinet Szenezési és Képviselői
Iľoda, Váľosfej lesztési és Fő építés zi U gy osztá|y

Budapest, 20|4. május 28. uw
dľ. Kocsis Máté ,

polgáľmester t
Tĺirvényességi ellenĺĺrzés :

Rimĺán Edina
jegyző

nevében és megbizásából :
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melléklet

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosĺ onkormányzataKépviselő.testületének

....12014. (... ....) iinkoľmányzatĺ rendelete

a Ganz-Mávag teľületen (58599/3 hľsz.) vá|toztatásĺ tĺlalom elľendeléséľől

Budapest Főviĺros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az
Alaptorvény 32. cikJ< (2) bekezdésében meghatźrozott hatáskörében eljĺírva, az épitett
könryezet alakításráról és védelméről szóló 1997, évi LxXVm. törvény 21.$-ában kapott
fę|hata|mazás alapjan, a következőket rendeli el:

1. $ A Ganz-Mávag terĹileten (5859913 hľsz.) telket alakítani, új építméný létesíteni, meglévő
építméný áta|akitani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügý hatósági
engedélyhez nem kötött értéknövelő vátItoztatást végrehajtani nem szabad a Józsefuaľos
Keriileti Építési Szabźiyzatáľól(JOKÉSZ) szőIő 6612007. (xII.12.) önkormányzati rendelet e
rendelet áIta| énntettterĹiletet éľintő módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 évig.

2. $ Ez a rendelet 20 1' 4. június Iz-eÍL |ep hatá|yb a.

Rimán Edĺna
jegyzől

dľ. Kocsĺs lV.ĺáté
polgáľmesteľ



TNDOKOLAS

A Galu-Mávag terĹilet funkcióvákásĺínak és hasznosíthatóságanak át|źtthatővá tétele a
Józsefuáros Kerületi Építési Szabtiyzattről (JoKÉsZ) szóló 6612007. (xtr'12.) önkormányzati
rendelet módosításával és a módosítások hatálybalépéséig vá|toztatási tilalom elrenđelésével
elérhető.

1.S
A rendelet területi és időbeli hatá"|váravonatkozik.

Hatźiyb a léptető rendelkezés ek.

2.S


