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Beszámoló a keľületi főépítész 4 éves tevékenységéľől

Jogszabályi kiiľnyezet

Az épített környezet alakításaról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIL törvény
(továbbiakban Éw.; z.5 16. pontja alapjan az ,,onkormányzati (megyci, tclcpiilósi, a
fővaľosban frvárosi és kerületi, térségl) főépítész: a helý önkormźnyzat településrendezési,
valamint e törvényben meghatźtrozott egyéb építésügý feladataival kapcsolatos döntéseit
előkészítő személý'. Az Etv. 6/A $. (3) ,,a települési önkormányzat (ffivarosban a fővárosi és
a keľĹileti önkormányzat) az építésütvi feladatát a helý rendeletei megalkotásával és a
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fiővĺáľosban a frvárosi és a
kerĹileti) vagy téľségi - a foépitészi tevékenységľől szóló kormányrendeletben foglaltak
szerinti - önkormiĺnyzati ffi építész kozremfüödésével látj a e1''.

A főépítészi tevékenységről sző|ő 190l2009.(DĹ15.) Koľm. rendelet rész|etezí konkľétan az
önkoľmányz ati fr építés zek feladatait

,,8. $ Az önkormanyzatifőépitész
a) az állami főépítéssze| és az érintett önkoľmanyzatok főépítészeivel együttműködve

elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek
ö sszhangi ának kial akítását,

b) fo|yamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól
évente tájékoztatźtst ad, és négyévente <jsszefoglaló jelentést készit a képviselő-testtilet
(közgytílés) részére,

c/ közľemfüödik a kulfurális örokség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a
kulturális örökség védetté nyilvánításánakrész|etes szabályairól szóló miniszteri rendeletben
foglaltakkalkapcsolatosönkormiínyzatif e|adatokellátásában,

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a teleptilés egységes táji
és építészeti arculatának alakításźlt,
e) közremfüödik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök

nýlvántartására, a szabáIyozásokon alapuló adatszo|gźtltatásra és az ezze| kapcsolatosan
felmeľtilő koltség megźi|apitására vonatkozó helý szabályok előkészítésében,
fl részt vesz - szĹikség szerint adatok szo|gtt|tattlsával - az illetékességi területére vonatkozó

területi és települési információs ręndszerek kialakításában és mfüödtetésében,
g) vezetí a helý önkormányzati tervtanácsot,
h) gondoskodik a helý tervtanács nýlvĺántartásának vezetéséľől, és abból adatokat

szolgźitatazźilaĺrli főépítésznek) 
.

i) koztemťfl<ödik a települési önkoľmĺínyzat Etv.-ben megllatározott építésügý feladatainak
az ellźttásźtban.

10. $ (1) A teleptilési, a téľségi ťoépítész |átja el a telepiilési önkoľmányzat
településszerkezeti tervének, helý építési szabźiyzattnak elkészítésével, feltilvizsgźůatával
összefüggő következő feladatokat:

a/ döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési
megbizás feltételeit és követelményeit,

b) elkészíti az e|őzetes tájékoztatást az érdekelt źilaĺnigazgatási szervek, az érintett
állampolgáľok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszéďos és az éľintett
egyéb települések ĺinkormanyzati szeľvei részere a rendezés helyéről, céljáľól, vfuható
eredményéről,

c) a településľendezési eszközök készítése során folyamatosan egyĹittmfüödik a tervezőkkel
és képviseli az önkormźnyzat éľdekeit,

d) szervezi és iľanýtja a településrendezési eszközök véleményezési e|járásait, ezek során
biztositja a településľendęzési eszközök készítésének nýlviánosságát,



e) a véleményezési eljĺírás befejezését követően a beérkezett észrevételek
fi gyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,

// gondoskodik a megállapítás soľán hozott vźt\toztatá.sok áNezetéséről, illetőleg szükség
szerintaz,tljbőIívéleményeztetéslefolytatásaról,

g) nýlvantartást vezet a település, illefue a térség területere készĹilt településrendezési
eszközökről, valamint - amennýbeÍL az információtechnológiai feltételei biztosítottak -
gondoskodik a hatályos településľendezési eszközöknek az önkormźnyzat honlapjan történő
közzétételero|'

h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszkĺizökben foglaltakról,
Đ előkészíti az önkormĺínyzat helý epitészeti értékek védelmével kapcsolatos

szabźiyozásźlt, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskođik az azokkal
összefüggő nýlvantartás vezetéséľől,

7) kĺilön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi terĹiletét éľintően vęzeti a települési
önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által mfüödtetett építészeti-
miĺszaki tervtanácsot,

k) ný|vźntartást vezet az epítészet-múszaki tervtanácsontźrgyalt tervdokumentációlaól.
(2) A telęülési, a térségi főépítész részt vesz a telęüléspolitikai, településfejlesztési,

településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazőáIkodási programjanak
elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak
az e|őzóe|<kel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

11. $ (1) A települési, a térségi főé:pitész egyĹittmfüödik az illetékes fijldhivatal|a|, az
építésügyi nýlvantaľtástvezető hatóságokkal és alkalmaző intézményekkel, az építésügyi és
más hatóságokkal, a települési frmérnökkel, valamint a véleménynýlvanításra jogosult
źi|arni gaz gatási szervekkel.

(2) 
^ 

foépítészek feladataikat <isszehango|tarl végzik' gondoskodva az egységes szakmai
elvek és a helý sajátosságok egýdejű érvényesítéséľől. Szakmai tevékenységük
összehangolása és mfüödési feltételeinek Íigyelemmel kísérése a miniszter, illetve az áIIaĺni
fo é:pitész fe|adata.,,

Az építészeti öľökség helý védelmének szakmai szabźiyairőI 66/1999. (VIII. 13.).FVM
rendelet 3. $ (2) bekezdése alapjĺán,,a helý védetté nýlvánítás szakmai előkészítése azEtv.6.
$-ának (6) bekezdése értelmébęn az önkormćnyzati foepítész feladata.''



Bevezetés

2004. októbere és 2010. októbere kozött Miasnikov Péter volt a kerĹilet főépitésze. Nyugdíjba
vonulása utłán Fernezelý Gergely DLA |ett 2011. május 1. óta Józsefuaľos főepitésze. Az
akkor még Főépítészi Irodaként' 4 fővel (főęitész,2 építészrnémök, 1 titkámő) mfüödő
szervezęti egységet rij szemlélettel kezdte iranýtani, illetve íjjćĺszewezni. A klasszikus
(szabá|yozássa1, tervek véleményezésével összefiiggő) főépítészi feladatok mellé egyre több,

fejlesztéssel kapcsolatos feladatot is felválla|t, ezze| bővítve azkoda tevékenységi korét. Az
új feladatok új embęrrel történő ellátása teľmészetesen adódott, ekkor kerĺilt (20I|.
szeptemberébeĐ Annus Viktoľ az irodába, aki településmérnöki végzettségével más,

összetettebb szemléletet hozott a csapatba. A, íj szemlélet 2012. novemberétő| az lroda
nevében is megjelent, ekkor lett Vĺírosfejlesztési és Főépítészi lroda. Ekkor már 20|2.
augusztusa óta a Pľojektiroda (2 fő közgazđásszal) is csoportként, a Főépítész irárĺýtása alźl

tartozott (2013. januarjáig). 20|3. januar l-vel a megnövekedett feladatokľa tekintettel
ügyosztállyá alakult az iroda Városfejlesztési és Főépítészi Ügłosztály néven. Két irodában
(Varosfejlesztési lroda, Főépítészi koda) a főépítész, mint iigyosztályvezeto irźnýtása alatt
összesen 10 fos csapat dolgozik a városfejlesztés, váľosrendezés, a keľület
épitészeti l tel epülésképi arculata érdekében.

A Városfejlesztési lroda legfőbb tevékenységi köre a kerĹiletet érintő településfejlesztési,
közteľület fejlesztési projektek előkészítésére, projektmenedzseľi feladatok eLIátásźra, szakmai
képviseletére iranyul. Az egyes beruházásokat, váľosfejlesztési programokat az e|őkészítési
fázístő| a teljes megvalósulási szakaszoĺ źlt az elszámolásokig végigkíséri, azok felett szakmai
feliigyeletet gyakorol és egytittmfüödik a projektben éľintett szervezetekkel. A beruhźzások
előkészítési fźaisában a kozbeszerzési &éIđlatźr a|atti beszerzések előkészítését és

lebonyolítását végzi, szĺĺmos ügyosztállyal együttmfüödve részt vesz a kozbeszerzési
eljaľások előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz a közteľtiletek megújításával
kapcsolatos városrehabilitációs beruhĺízások megvalósításában, például a Főtér pľojekt,

Európa Belvárosa Program II. titeme, Palotanegyed közlekedése, Józsefuárosi pályauđvar,

Teleki téri piac vagy Magdolna Negyed Pľogram III. titemében érintett közteľĹiletek
vonatkozásában. Feladataikozött szerepel a településfejlesztési stratégiai dokumentumoknak
a kidolgozása, szakmai felügyelete, mint például az fVS, Településfejlesztési koncepció,
Közteľület haszná|atí terv. Ezen kívül az koda ellát pá|yázatfigyeléssel kapcsolatos
feladatokat, illetve egyes pźiyázatok tekintetében azok előkészítését és projektmenedzselését

is végzi.

A Varosfejlesztési koda munkataľsai:

Annus Viktor ir ođav ezető
Foľgács János
Horváth Enikő
Sipos Mátyás
Szarka-TurócziTímea
Kemper Zsombor (megbízási szeľződéssel)



A Főépítészi Iroda koordinálja az építési törvény á|tal az önkormiĺnyzat, illetve a

polgármester feladat-, illetve hatáskörébe utalt teleptilésrendezési, településképi feladatokat és

végzi el a,,klasszikus'' frépítészi munkzkat.Yagýs részt vesz a kertilet építési szabźiyzatźnak
módosítási eljaĺásában (attót fiiggetlenül, hogy azt ki kezdeméĺyezi), adatot szo|gźitat a
Fővarosi onkormanyzat felé ugyanezen ügyekben, előkészíti a településképi eljarásokban a

polgármesteri döntéseket, bonyolítja a tervtanácsot. A településkép formálásával

összefüggésben a Józsefuarosban elhelyezni kívánt emlékművekkel kapcsolatban

döntéselőkészitő munkát folytat, illetve véIernéĺyezi a kozteľület foglalásokkal
összefüggésben felmerülő, utcaképet jelentősen befolyásoló eseteket. 20|3 éve eleje óta újabb

feladatokat is eIIát, mint a településképi kötelezések, településképi vélemények és a
bej elentési elj arások előkészítését, lefolýatását.

A Főépítés zi Ir oda munkatársai :

Ivaný Gyöngyvér irođavezető
Péterffu Máľton
Szomolanýné Kocsis Beatrix
Lonĺczyné Zelinka S zilvi a (szül ési szabad s ágon)



A Főépítészĺ lľoda tevékenységeĺ:

1. A KERtjlnľr BľÍľÉsI SZABÁLYZAT (JoKÉSa ES A SZABÁLYoZÁSI TERv
ľĺóoosÍľÁsa.rľa,x KooRDINÁI,Ása'
o NKE Ludovika Campus (f012.)
o 111. tömb (20l3.)
o Józsefuáľosi pályaudvar lHolokauszt GyermekéidozatainakEmlék*relye (2013.)
o Nemzeti Lovarda (2014.)

o |46. tömb (2014.)

o jogharmonizáciő (f0|4.)
. Ganz-MAVAG tömb (2O|4.)

2. 
^Z 

Ú"ĺ ľ.ŐvÁRoSI TELEPÜLÉsľBĺlrsZTESr És -nnľDEZÉSI EsZKŕrlZłrK
vÉlBľĺnNYEZESE

o Településszerkęzeti Terv (TSZT) - Fővárosi Rendezési Szabá|yzat(FRSZ)
o Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
o Tematikus Fejlesztési Pľogľamok (TFP)
o Integrált Tertileti Program (ITP)

3. TELEPÜLnsrcnpl EIJÁRÁSoK LEFoLYTATÁSA oľronľĺÁľyz,ł,ľr
I{ATOSÁGI JOGKORBEN
o településképi bej elentés

o településképi vélemény ezés

o telepiilésképi kötelezés

4. KERÜLETI TERVTANÁCS ľĺuxonľETÉSE
s. ľoÉpÍľÉ'szl vBrnľvĺÉNYEZÉS

o telepiilésképi véleményezési eljárásban
o közterületfog1alás
omfüödési engedély
o gépjáľmii-férőhely
o fakivágási rendelet
o Hivatal épületének belső átalakítása

6. HELYI ÉnľÉrvnDELEM ľ-LoKÉ)sZÍľÉsB

7 . A R,ö ZTERtjLETRor, lÁľH'ł.ľo ľĺón oN ELHELYEZÉ SRE KERÜt o
EMLEKMÚvnx vÉlnnĺnI\IYEZÉ SE

o szobrok
oemléktáblfü



1. A KERÜLETI BľÍľBsl szĺ.ľÁr,yzĺr gorcÉsz; ns a. sza,ľÁr,yozÁsr TERv
ľĺooosÍľÁsa.rľa.r KooRDINÁI,Ása.

NKE Ludovika Camous (2012.)

Az ||15./2012.(V.18.) szźtmű Kormanyhatározat dontött a Nemzeti Közszolgá|ati
Egyetem (NKE) Ludovika Campusban történő egységes elhelyezéséről, majd
nemzetgazdasági szempontból kięrnelt jelentőségű üggyé nýlvanította a projektet. A
tewezett létesítmények elhelyezhetősége éľdekében szfüségessé váIt a lol<Ész
módosítása, melynek lényege, az NKE valamenný tewezett karának megfelelő
színvonalú elhelyezhetősége, a tźxl''ati fejlesztési lehetőségek biztosítasa, a műemlék
épületek és a töľténeti keľt megvédéséhez szükséges szabá|yozási feltételek
meghatározása. A Fővárosi Szabźiyozási Keretterv (FSZKT) módosítását is igénylő
tervezésľe az onkoľmányzat településrendezési szerződést kötött a Kiőzigazgatási és

Igazságýgý Minisztériummal. Ennek megfelelően a módosítási folyamatot az
onkormányzat bonyolította |e, azonbarl a tervezőt (Mű-Hely Zrt.) a Minísztérium ťlzette.

.q. rorÉsz-t módosító rendeletet 2OI2. novembeľ Z2-énalkotta meg a Képviselő.testtilet.
Az egýk kollégiumi épület építkezése elkezdődött, több oktatási, sport és kollégiumi
éptilet már építési engedélyezési szakaszban van, valamint a park rekonstľukciója is
elindult.

111. tt)mb O0l3.l
Az onkorményzat a HILLPARK Ingatlan Kft-vel kötött telepi.ilésrendezési szerződést a
lórÉsz módosításaľa vonatkozóan. A teleptilésrendezési szerződés a|ap1a a

Vajdahunyad utca 6. sz. a|atti ingatlanĺa vonatkozó, aberuháző á|ta|készíttetett beépítési
koncepció - tanulmánýerv volt. A tanulmĺĺnýerv bemutatja, hogy a JKSZT jelenlegi

előírásai a|apjáĺ _ a telek egy meghatźtrozott részén kötelező a teljes éľtékii zöldfelület,
így itt nem létesíthető szint alatti mélygarázs _, valamint az önkoľmányzat parkolási
rendeletének figyelembe vételével a telek csak nagyon gazđaságfalan módon építhető be.

Az önkormányzat érdeke, hogy a Józsefuáros kłőzpontjához közeli teľületen az
elhanyagolt, üres építési telkek minél hamarabb beépüljenek, rendezett utcakép alakuljon
ki. Äz előíľás megvźitoztatásźůloz szükséges volt a szabá|yozttsi terv módosítása, melyet
az Étv. 9. $-a aIapjźn az önkoľmźnyzat folýatott |e, az elkészült településrendezési
eszkozt a képviselő-testtilet rendelettel áI|apította meg 2013. június 5-én.

JózseÍvárosi pál:łaudvar / Holokauszt G)łermekóldozatainak Emlékhelve (20]3.)

A Kormĺĺny a L396l20I3. (VII.2.) Korm. határozatában döntött a Holokauszt
Gyeľmekáldozataiĺak EmlékÍrelye - Európai oktatási Központ |étrehozásálről, melyet a
Józsefuarosi pályaudvar föépületeiben kívant elhelyezni. Az onkoľmrányzat
településrendezési szerződést kötött a Miniszterelnökséggel. Ennek megfelelően a

módosítási folyamatot az onkormźnyzat bonyolította|e, azortban a tewęzőt (Mű-Hely
Zrt.) a Miniszterelnökség fizette, e. ĺórÉsz-t módosító rendeletet 2Ol3. decembeľ 4-én

alkotta meg a Képviselő-testiilet. Az epitkezés folyamatban van' varhatóan még a 20|4.
évben elkészül az epi|etegyĹittes, a belső kialakítás a jĺivő évben váľható.



Nemzeti Lovarda (20 I 4. )

Az I06Il20If.(nI.n.) Korm. határozatban döntött a Kormány arról, hogy a Nemzeti Lovas
Program kęretében a Nemzeti Lovardát is fejleszteni kívanja. e. rórÉsz vonatkozó előírásai
nem tették lehetővé abervházźs megvalósításćt. Az övezetbęn elhelyezhető funkciók kĺjzĺjtt a
IZ-vIJI-ljelű építési övezet terület esetében szerepel a sportfunkció, azonban a lovassport

igényei más jellegiĺek, rnint az ovezeti paľaméteľek által megengedettek. A Z-KK-VIII-I jelű
övezetben k,lzárő|agjátszókeľtet, pihenőkeľtet lehet létesíteni, ami nem megfelelő besorolás a

maľ több mint 100 éve ott miĺködő Lovarda igényeinek. e rórÉsz lehetőséget adott K-SP-
VIII jeliĺ kĺilönleges rendeltetésű spoľtolási célú teľületek kijelöIéséľe, melynek előírásai

kifejezetten a sport- és szabadidő eltöltés lnténnényeinek elhelyezésére szolgál. Ennek az
ĺivezeürek a paraméterei megfelelőek a Beruhĺázás megvalósítástlhoz, azza| egyijtt,, hogy a

műemlék épület építészeti értékeinek megőrzése is biĺosított, ezért az onkormőnyzat
településrendezési szerződést kötott a Vidékfejlesztési Minisztéľiummal a szabéiyzat

módosítására vonatkozóan. Ennek megfelelően a módosítási folyamatot az onkormányzat
bonyolította le, azonbarl a tervezőt (Mii-HeIy Zrt.) a Minisztérium fizette. ł ĺórÉsz-t
módosító rendeletet 20114. június IZ-én alkotta meg a Képviselő-testĹilet. A javasolt

telekalakítási eljarás lefolytatásľa kerĹilt, a fiildhivatali alaptérképen már az összevont
telek szerepel. A felujítás még nem indult meg.

I46. tömb Q0]4.)
A 48|20I4.(III.05') szélműhatttrozatźlban a Képviselő-testtilet úgy döntĺitt, hogy módosítja
a Jőzsefváĺos Kertileti Építési Szabá|yzatárő| sző|ó 6612007. (XII.12.) önkormányzati
renđeletet (ĺorÉsz) a 36038 helytajzi sztmĺu telkeket magtban foglaló teľĹiletre (14ó.

tömb) vonatkozóan úgy, hogy azoÍL az átközlekedés lehetősége továbbra is biaosított
legyen. A Kálvária utca ilyen módon történő meghosszabbításźxal a Ludovika Campus
kapcsolódó bejfuata könnyebben megközelíthetővé vä|ik azza| együtt, hogy a telek
beépíthető.
Az 53312014. (V.16.) számthatározatélban a VárosgazdáIkodźtsi és Pénzügyi Bizottság a

ProAĺch Bt-t nýlvánította a tewező kiválasztásaľa iľłányuló beszerzési eljáľás nyertesének.

,ą. rórÉsz-t módosító rendeletet 2O|4. november 5-én fogadta el a Képviselő-testiilet.

iogharmonizóció (20 ] 4. )

A keľĹiletben zajlő fejlesztések igénylik az egyffie|mű, világos jogszabálý környezetet,

melyet a hatályos építési szabá|yzat nem tud teljes mértékben kielégíteni. SzĹikségessé vált
a jelenleg hatályos, a Jőzsefvárosi Kerületi Építési Szabáiyzatárő| sző|ő 6612007 . (xII.21.)
önkormányzati rendelet (JOKÉSZ) módosítása, a megváItozott jogszabźiý környezettel
való összhang megteremtése érdekében, valamint a kertiletben tervezett fejlesztések

<isszehangolása céljából. A ĺórÉsz felülvizsgálat és módosítás cé|ja: a mindennapi
haszná|at könnýtése, a használat soľán előkertilt problémás/ellentmondásosnak tűnő

előírások átgondolása; a gé:pjźrmű elhelyezéssel kapcsolatos ľendelkezések előírásainak
kidolgozása a vonatkozó helý rendelet kiváltásaľa (az oTÉK új előírásai a|ap1źn); az
ideiglenes hasznéůatravonatkozó előírások meghattrozása (felszíni parkolók, romkocsmĺík
esete); a szabáIyozási elemek fijldhivatali alaptérképpel való ĺisszhangjának megteremtése;

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a



településrendezési eszközökről, valamint egyes telepĺilésrendezési sajátos
jogintézményekľől szóló 31412012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti egységes jelkulcs
bevezetése. Az 53312014. (V.16.) számú hatźlrozatźlban a Varosgazdźlkodási és Pénzügyi
Bizottság a PľoAĺch Bt-t nýlvĺĺnította a tęrvezó kiválasztáséra írźnya|ő beszerzési eljarás
nyertesének. A JóKÉSZ{ módosító rendeletet 2oI4. november 5-én fogadja el a

Képviselő-testiilet.

Ganz- Il,ÍliVAG tomb Q 0 l ą. l
A 323/2013. (V[I.29.) számí hatttrozatćlban a Képviselő-testÍilet úgy döntött, hogy módosítja a
rorÉsz-t a volt Ganz-Mźtvag teľĺiletre vonatkozóan, kiilönös tekintettel az ott megjelenő
funkciókľa és a megváltozott jogszabályi k<irnyezetľe. A JóKÉSZ felülvizsgálat és módosítás célja
a Ganz-Mźxag terület rendezésének átgondolása. A folyamat első lépéseként a 19/2014. (VI. 12.)

sz. rendeletéve| az onkormányzat vá|toztatźlsi tilalmat rendelt el a tertiletre a szabáIyozási terv
elfogadásáig.

2. 
^z 

Úĺ ľovÁRosl TELEPtjLÉsľnĺlnSZTÉSI És -nrľDEZÉSI EsZKoZoK
vÉlľun,NYEZEsE

Településszerkezeti Terv (TSZT') - Fővórosi Rendezési Szabóblzat (FRSZ)
AzÉw. 10. $ (1) bekezđés szerint ,,a telepť)lésszerkezeti terv megllatźrozza a település
alakításának, véđelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területľészek felhasználási módját, a település múködéséhez szükséges műszaki
infrastruktura elemeinek a település szerkezetét meghatároző téľbeli kialakítását és

elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más móđon éľdekelt többi
település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a kömyezet
állapotanak j avítása vagy legalább szinten tartása mell ett.''

Az Éľ. 2.$ 35. pontja szerint a ,,Fővárosi rendezési szabályzat: a fiĺvarosban a
településrendezés és az épités összehangolt rendjének biztosítása érdekében az országos
településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti
tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűnĺségét, meghatáĺozott
teľtiletek beépítési magasságát, a fovárosi infrastruktuľa teľületbiztosítását megállapító
fióvárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket
nemtartalmaz."
nz Éw.60.$ (7) bekezdés a|ap1án a fĺĺviíros településszerkezeti teľvét és a frívaľos
rendezési szabáIyzatátz}|4.június 30-ig el kellett volna fogadni.
Mindkét településrendezési eszköz véleményezésében az onkormanyzat a ťoépitész
közľemfüödésével részt vett. Tekintettel a felmerült szakmai problémákra, az e|őkészített
anyaggaI szemben megfogalmazott sza|<rnai kritikĺíkra, a Fővátosi Közgyúlés még nern

fogadta el sem a szetkezeti tervet, sem a szabá|yzatot. Amennýben ez megtöľténik, ezek a

teľvek váLtják ki a most hatályos településszerkezeti tervet, a Budapesti Varosrendezési és

Építési Keretszabál yzatot, valamint a Fővárosi Szabá|yozási Kerettervet.



Int e gr ál t T e l e piil é s.fe.i l e s zt é s i Str at é gi a (IT S )

Az Étv. 2.$ |2. pontja szerint az ,,Integrdlt teleptitésfejtesztési stratégia: a
településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, tarsadalmi és gazdaságs' célok
megvalósítását egyidejrĺleg szolgáló középtávú fejlesztési progľam.'' ez Éw.9/A $ (2)

bekezdése alapjan továbbá ,,a rendelkezésre álló és bevonható fonások ismeretében
megllatźrozza a településfejlesztési koncęcióban meghatźtrozott célok megvalósítását
egýdejúleg szolgáló beavatkozźtsokat, programokat, tovćtbbá a megvalósítás eszközeit és

nyomon kĺivetését.''

A DAoP- DDoP- Ée'op- Éuop- KDOP- KMOP- NYDoP-6.2.tl|3lK-2oI4-ooO2
azonosítószámú ,,Fenntartható településfejlesztés a kis- és közęvarosokban (ővórosi
kerületekben) Integrált Teleptilésfejlesztési Stratégiak kidolgozása'' elnevezésű
projektek keretében a Belügyminisztérium vźi1'a|ta, hogy a Regionális operatív
Programok technikai segítségnýjtási keretének terhére szakmai támogatást biztosít a
jĺírásszékhely kis- és középvaľosok, fovárosi keľületek önkormányzatai részére Integrált
Településfejlesztési Stľatégiájuk (ITS) felülvizsgźlatźůloz, 2014. marciusában jelezťtik a
részvételi szándékunkat a projektben, kapcsolattartőnak a Íőépítészt jelölve meg. Jelenleg
azegyittmfü ödés,aszakmaifelelősségtisztázásazaj|Lk.

Tematikus Fejlesztési Programok (ľFP )
A Teľületfejlesztésről és terĹiletľendezésľől sző|ő 1996. évi XXI. törvény jelenleg hatályos
rendelkezései alapján Budapest területén a Fővarosi onkormányzat látja el a teľületi
tervezési feladatkört. Ennek értelmében a Fővaľos feladata a helý fejlesztési elképzelések
<isszehangolása, illetvę tovźhbitźlsa a szaktércák és az evrőpai uniós opeľatív programok
felelősei felé. Szintén e torvény rendelkezései szerint a Fővarosi onkormanyzat ,,đönt a
hatáskörébe utalt fejlesztési források fe|hasznźlttsáról'' és ,,közremfüödik a teľĹileti

operatív progľamok iránýtásában, megvalósításuk végľehajtás źlban,, .

E feladatkĺir alapjan a Fővárosi onkormanyzat fe|kerést kapott a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségtől, illetve annak regionális feladatokéľt felelős jogutódjától, a

Nemzetgazdasági Minisztéńum Regionális operatív Programok Iľényitő Hatóságától
(RoP IH)' hogy 20|4 januĄátő|kezdődően egy hathónapos, inteluiv egyeztetési, együttes

tervezési folyamatot kooľdináljon a kęrtileti önkormĺínyzatok, valamint egyéb, e
kérdéskörben érintett szereplők részvételével.
A Fővárosi onkormányzat e felkérésnek a kertiletekkel egytittmfüödve kíván eleget tenni.

Ez a lehetőség mega|apozhatja, hogy 2014 és 2020 között, az uniós projektek
vonatkozásában (úgynevęzett Integrált TerĹileti Beruhazás keretében) akormányzat helyett
a Főváros a keľĹileti önkormányzatok bevonásával dönthessen a váľos teľületén
megvalósuló fejlesztésekről. Az egyeztetési folyamat ennek megfelelően a 20t4-2020
közti időszakban Budapest teľületére eső, európai uniós támogatással megvalósuló
projektek tervezésének és priorizźiásának keretét fogja biztosítani három témakörben.
Ennek megfelelően a tervezési folyamat eľedményeként hríľom Tematikus Fejlesztési
Program (TFP) készül 2014 júniusáig, melyeket a Fővárosi Közgýlés fogad majd el. E
dokumentumok tartalmazni fogtů< a három kérdéskör közös fejlesztési irányelveit és a
20I 4-2020 közötti időszakra tervezett projektek listáját:



1. A Duna menti teľĹiletek összehangolt fejlesztése ;
2. Alulhasznosított és bamamezős területek kezelése ;
3. Szociális városrehabilitáció.

Józsefuaĺos a 2. és 3. TFP-k terĹiletén volt érintett, ezek egyeztetési és döntési
folyamatában vett részt 20|4. januĺáĺjátó|. 20|4. június 30-ĺán a Fővárosi Közgyulés
elfogadta a TFP-ket, köZtĺĺk a VIII. kerület alábbi projektjavaslatait:

|.-2. A Józsefuĺĺrosi pályaudvar terĹiletén Jőzsefuárosi Sport Centľum létesítése
3. Ganz Mávag terület
4.Remiz
5. MATAV székhán

6. Magyar Rádió tömbje
z. Ú3 toztetedési kapcsolat létesítése

Inte qrált Ter.ĺjl eti Pro gram (ITP )

A 20|4-2020 közötti uniós tervezési időszakľa való felkészülés egýk fontos eszkoze a
Fővarosi Teľületfejlesztési Program (FOTEP), valamint annak ľészeként az Integrźit
TerĹileti Programok (ITP) kidolgozása. Az ITP-n belül 6 projektcsomagvan, valamenný
projektet be kell fudni sorolni ezek valamelýkébe, kiilönben nem lesz lehetőség EU-s
forrást renđelni hozzá. Ezek a proj ektcsomagok:

1. Közlekedésfejlesztés
2. Barnamezős fejlesztések (TFP keretei között szereplő projektek)
3. Szociális Váľosrehabilitáció (TFP keretei között szereplő projektek)
4. Y á||a|kozásfejlesztés
5. Dunához kapcsolódó fejlesztések (TFP keretei között szereplő projektek)
6. Energetikai fejlesztések

Az előzetes pľojektlistát a Fővarosnak 20|4, október 3l-ig kellett leadnia a
Nemzetgazđasági Minisztéľium részére, illetve a Főváros előzetesen vźtrja a keľületi
Képviselő-test{iletek döntését a beadott projektekről, hogy a Fővárosi Közgyulés elé
terjeszthesse a dokumentumot.
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3. TELEPÜLÉsxnľl nlĺanÁsox LEFoLYTłľÁsĺ, oNronľĺÁľyza.ľr
n,ą.ľosÁcr ĺocxonľBľ

A településfejlesztéssel, a telepiilésrendezésse| és az építésüggyel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 20|z. évi CLVII. t<irvény 7 korábbi törvényt módosított, általában kis
méľtében, az épített kömyezet alakításĺĺľól és védelmérol szőIő 1997. évi LXXVru. törvényt
(továbbíakban: Étv.; azonbanjelentősen. ĺznw.-t érintő változások 2O|3,januar l-én léptek
hatályba. Ezen Törvény felhatalmazása a|apjtn megjelentek azok jogszabályok is, amelyek a
változások részletes előírásait tarta|maztźtk. Ezen Kormányrendeletek a\apjźn egyes

építésüggyel kapcsolatos jegyzői hatásköľben |évo e|járások megszúntek, ezze| egýdejűleg
új, a korábbiakhoz hasonló eljrĺrások lefolytatásara kapott lehetőséget a polgármester. Az
Éw.oz.$ (6) bekezdésében felhatalmazást kapott a települési (fővarosbaĺr a kerületi)
önkormĺĺnyzat aÍta, hogy rendeletben állapítsa meg azon építési tevékenységek körét,
melyeket teleptilésképi bejelentési eljáľáshoz kot, egýttal ennek az e|jźrásnak a részletes
szabá|yait; valamint a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljátrás

ľészletes szabá|yait. Ezen felhatalmazás alapjźn alkotta meg a Képviselő-testĺilet a
3|4/20I2.(XI.08.) Koľm. rendelet keretei között az 5/2013.(II.l0.) sz. rendeletét a
településképi eljłárásokkal összefüggésben. Ezen e|játrźtsokkal osszefüggésben a polgármesteri
döntéseket a jogszabáIyokban előíľtaknak megfelelően afóepitész készíti elő.

tel epül é s ké pi b e.i el e nté s
AzÉtv.30/D $ a|apjźn a polgármester hatósági engedélyheZ ÍLemkötött tevékenységek

bl. homlokzatfelújítás, ablakcsere, klímaelhelyezés, kerítésépítés stb.),

reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások (funkcióváltások) tekintetében
településképi bejelentési eljárást folýathat le. Ennek ľészletes szabá|yait a

314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet 23.$-a tartalmazza.

20] 3.évben 20I4. évben
(nov. 1)-i)g

összesen

homlokzat felújítása I9 50 69

ný|źszáĺő cseĘe 31 4I 72

ľeklámelhelvezés 35 32 67

rendeltetésmódosítás 25 t9 44

nemzeti dohánybolt
(vegyes ügyek)

27 27

egyéb 35 58 93

osszesen 172 200 372

ll



tel epül é s lcepi v él eménve zé s
ĺz Éw.30/C $-a lehetőséget ad a polgármesternek arra, hogy az építésügyi hatósági
engedélykérelemhez ,,aziLleszkedési követelményekkel kapcsolatban véleményt'' adjon.

Véleményének kialakításéůloz kikéri a kerületi főépítész vagy a helý tervtanács

véleményét. Amennýben kiad ilyen véleméný, annak figyelembe vétele az eljźtrő

hatóság szempontjáhĺil kŕitelezŕĺ.
2013. évben 30 ügy
2014. évben 32ugy

település képi kôtelezé s
Az Étv. 29.s (6) bekezdése és a 3I4|2OI2.(XI:8). sz. Kormłányľendelet 26.$-a
lehetőséget ad a polgármesteľnek aľľa, hogy ,,a helý építészeti értékek, a településkép
védelme érdekében', azingatlarl tulajdonosát felújításra, átalakítźLsrą bontásra kötę|ęzze.

A telepiilésképi kötelezések csak egységes fellépéssel vihetők végig, egy-egy utcában
egýdejű fellépéssel.

4. KERÜLETI TERVTANÁCS vĺÚxooľETESE
201|. októbere óta működik újra a 2008. évi megsziintetése után Józsefuĺírosban a keľületi
főépitész vezetése aIatt a helý építészeti-műszaki teManács az 5I/2071.(IX.19.) sz. rendelet
(továbbiakban: a Rendelet) a|ap1źn. A településfejlesztéssel, a településľendezéssel és az

építésüggyel összefiiggő egyes ttirvények módosításĺáľól szóló 20|2. évi CLVII. törvény úgy
módosította az Etv.-t, hogy új eljáľásokat vezetett be, illetve ezek lefolýatásara adott

lehetőséget a polgármesternek. Ezekközé tartozik a településképi véleményezés is, melynek
a|apja a helý tervtanács va1y a főépítész véleménye. Az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljarásokról és ellenőľzésekról, valamint az épitésigý hatósági szolgtitatttsról szóló
312/2012.(XI.8.) Koľm. rendelet 14.$.(2) bek. szerint az épitésigý hatóság a polgármestemek
a tervtanźlcs vagy a főépítész álláspontján alapuló véleményét ,jogszabályon alapuló
bizonýtékként veszi figyelembe'', szemben a 2013. januaľ 1. napjźig hatályos
jogszabźůyokkal, melyek alapján a főé:pitészi, illetve a tęrvtanácsi véleméný nem volt
kötelező figyelembe venni. Az iĄ eljárással így a polgármester és ľajta keresztĺil a kerületi
tervtanács és a fbépítész teleptiléskép formáló szándéka jobban érvényesülni tud'

Az építéstiggyel összefiiggő egyes koľmĺĺnyľendeletek módosításríról szóló 322l20I2.(xI.6.)
Korm. rendelet 23.$- a részletesen tźrgyalja a központi és a területi tervtanácsok feladatait,

ezek közőtt azonban a nem védett terĹileten lévő nem védett éptiletek źúa|akitásának tervei,
illetve az iĄ é:pi|etek tervei nem szerepelnek (kivéve a kiemeltberuhźzźtsok). A koľábban a
frvárosi teManács hatáskörébe tartoző tervek tźrgya|źsa esetén a kertileti onkormanyzat
megkeresi a Fővaľosi onkormanyzat i||etékes ügyosztźůyát, hogy delegáljon egy tagot a

kerĹileti tervtanács aktuális ülésére. Szintén ezen kormányrendelet a terĹileti tervtanácsok
hatáskoľébe utalja a műemlékeken és a miiemléki jelentőségrĺ területeken végzett építési
tevékenységekkel kapcsolatos építési engedélyezési eljárásoküoz kapcsolódó teľvek
véleményezését. A műemléki kĺirnyezetben megvalósuló építési tevékenységek esetén

azonban nem történt meg eZ a kijelölés, így ezek a kerĹileti tervtanácsok hatáskörébe

tartoznak. A szakmaiság megfelelő biztosítása éľdekében a keľületi onkormányzat megkeľesi
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a Forster Gyula Nemzeti orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot, hogy delegáljon
tagot a kerületi tervtanács következő ülésérę. Az igy delegált tagok dijazása nem terheli a

költségvetést, mert azt a đelegźiő íntézmény biztosítja.

ev tervtanócsok sutma tárgłalt tervek suźma

20rl a 9

2012. 6 Ą.JJ

2013. 8 28

2014. (nov. 10-ig) 9 36

s. ľoÉľÍľ ŕtszl vÉl,nľĺnNYEZÉs
ĺ. ĺórÉsz-t, illetve a KSZT-I érintő, a településképet befolyásoló, illetve építészeti szakmai
kérdésekben jogszabźiývagy áIta|ános konzultációs alapon aťoépítész véleméný alkot,
többek között az a|ábbi esetekben:

otelepülésképi véleményezési eljárásban - a nem tervtanács k<iteles ügyekben
oközterületfoglalás

omfüödési engedély
o gépjármtĺ-ferőhely

ofakivágási rendelet
o Hivatal épületének belső átalakítása

6. HELYI BnľÉrcvn'DELEM nloxnszÍľBsn
Az építettkömyezet alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. torvény (Étv.) 57. $
(2) bekezďése alapján a helý ĺinkormiĺnyzatok feladata a helý építészeti orökség védelme, a
védettség megllattnozása és fenntaľtásanak biztosítása.
AzEtv.57. $ (3) bekezdésének 2006. május |. őtahatályos módosítása megadta a frvaľosi
kerĹileteknek is a feLhata|mazást az alábbiak szerint: ,,A helý védetté nýlvánításľól vagy
annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel ĺisszefüggő korlátozásokľól és

kötelezettségekről és tĺímogatásokľól a települési önkormányzat (a fövaľosban a fiivarosi és a

kertileti önkormanyzat is) rendeletben dönt.'' Ennek megfelelően a Képviselőtestiilet
megalkotta a Jőzsefvtros helý építészeti örökségének védelméľől sző|o 521201 1 . (IX.19.) sz.

rendeletét, mely gyakorlatilag ugyanolyan rendszerben mfüödteti a védetté nýlvánítási
eLjárást, mint ahogy a műemlékké nýIvánitási eljĺíľás zaj|ik. A rendelet megalkotásakoľ 5

epiiletet nýlvĺánítottunk védetté, 2013-ban a Palotanegyedben összesen 69 ingatlanľa keľült
valamilyen szinhi védelem (egyedi, utcaképi, homlokzat). Jelenleg a Népszínhźn negyed és a

Csamok negyed ęületeinek vizsgtůata zaj|ik.

A műemlékké nyilvánítási eljĺáľás során a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté

nýlvánításáról, nýlvríntutásárő| és a ľégészeti feltĺírás részletes szabá|yairől 80/2012. (x[.
28.) BM rendelet 2/B s Q) bekezdése alapján a polgiírmester véleményezi az onkormányzat
közigazgatási területén miĺemlékké nýlvłánítani tervezett ingatlanokat. Jelenleg 11 épület

védetté nýlvĺánítási eljarásrínak megindulásáról van tudomásunk
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7. A KoZTERÜlpľnol lÁrHa,ľó ľĺouoľ ELHELYEzÉsnn rEnÜl,o
nvrrnxľĺuvnĺ< vľ,lnunľyuzn,sn
A Magyaľország helý önkormźnyzatairól szóló CLxxxx. tV. 42.$ 8. pontja a|apjtn a
Képviselő-testtilet kizárólagos hatáskörébe taľtozik akoztéi szobrok, miĺalkotások állítása. A
Józsefuarosi onkorményzat tulajdonában lévő közteľĹiletek hasznźńatárőI és használatĺłnak
rendjéről szóló 8/2013.(rV.24,) sz. ök. renđelet 5.$ 23. pontjában szereplő művészeti
alkotásokkal kapcsolatos eljĺárásrendet a rendelet 11.$ (3) bekezdése és a 12.$ (2) bekezdése
hatáľozza meg. Tekintettel a művészeti alkotások településkęet befolyásoló
szerepérelhatására, a Hivatal SZ}i/SZ-I 20|2. év őta a főépítész tevékenységei közé sorolta az
ezekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat. Amennýben a Képviselő-testiilet nem csak
eszmei/fulajdonosi hozzź|źtru|ást ad, hanem pénzbeni fedezetet is igénylő támogatást nyújt,
abban az esetben aFoépítészi koda koordinációs szerepet is ellát.

Elhelyezett alkotások a teljesség igénye nélktil:

szobrok emléháblák
2012. Bauer Sandor szobľa a Máýs téren

Tormay Cecile szobraa Gyulai Pálutca elején
Zőrád'Emő
Trom Alađĺíľ

2013. Muzsikus Cigĺínyok Parkj a

Golgota téľi Szent Istvĺĺni Kettőskereszt
Főtaxi 100 éves

l956-os golyónyomok
2014. Teleki téri szobrok

Kocsis Sándor emlékműve a Kálvrária téren

botlatókövek
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A Váľosfejlesztési rľoda tevékenységeĺ:

1. KoMPLEX VÁROSREHABILITÁCIOS PROGRÁMoK
o Európa Belvárosa Progľam II., a Palotanegyed kulĺrľális városmegújítása

o A Palotanegyed turizmusfejlesztési koncepció
o Építészetí-váro sépítés zetí ha||gatői öt|etp á|y ázat

o Józsefuárosi pályaudvarrehabilitációja

2. KöZ.ľERÜLET FEJLESZTEsI BERUHÁZÁSoK ES PRoGRAMoK
o Magdolna Negyed program III. köZteľületi program

o Kálvária tér
o FiDo tér
o Teleki tér
o Útépítések (Magdolna utca, Bauer Sandor utca, Telekítér L5-25. sz. a|atti

épületek előtti út, Teleki téri új piachoz kapcsolód ritépítések
o 32-esek tere

o Főtér projekt: Horváth Mihály tér megújítása
o Golgota térkozterilet megújítása és Szent István-i kettős keľeszt á||ítása
o Muzsikus Ciganyok Parkja közterület megújítása és emléktábla kihelyezése
o kozvi|áEltás tervezések
o Forgalomtechnikai módosítások tervezése és ütemezett megvalósítása a

Palotanegyedben
o Faültetés a Palotanegyedben
o Máľkus Emília utca megnýtása

3. INGATLANFEJLESZTESI BERUHÁzÁsox ns pnocRAMoK
o Teleki téri piac
o KEOP-S.5.O.lNt2pá|yázat- Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás

energiatakarékos átalakítása, korszenĺsítése
o Polgármesteľi Hivatal
o Napraforgó Napközi otthonos óvoda
o Szźnszorszép Napk<izi otthonos óvoda,,A'' és ,,B'' épület
o Varunk Rád Napközi otthonos ovoda

o ł. TERINFOR.MATIKA

o 5. PÁLyÁza.ľľrGYELÉS
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1. KOMPLEX VÁROSREHABILITÁCIóS PROGRAMOK

Európa Belvárosa Program II' iiteme:

A 2}|3.évi Fővárosi Városrehabilitációs Keret - ľÉn_roZ ,,A,, je\ťi pá|yázatára benyújtott
Európa Belváľosa Program II' ütemének koncepciója a Fővarosi onkoľmanyzat
trímogatásában ľészesült, mellyel a Józsefułárosi onkormźnyzat saját fonásait (önľészét)

kiegészítve 2014 nyarźn _ a Támogatási Szerződés megkötését kĺivetően _ indult el a program
megvalósítása. Ennek keretébęn megújulnak a Palotanegyed kiemelt jelentőségú útjai és terei:

Bródy Sĺándor utca további szakasza (a pľogľam első ütemének folytatásaként), Gutenberg tér
eddig meg nem újított része, funkcionálisaĺr a Pollack Mihály tér és a Gyulai Pál utca sétáló
utca része is, Mikszáth téri szökőkut. A programban 24 tźrsasház is felújításra keľĹil, melyek
egy részében már szintén elkezdődtek a munkálatok. Ezek mellett kĹilönböző taľsadalmi és

kulturális rendezvények is a program részétképezik.

P alotane gled turizmusfej le szté si koncepciój ának elkészítése :

Az Európa Belvárosa Program pozitiv hatást gyakorolt a Palotanegyed helý gazdaságtr,

növekedésére, amelyben kiemelkedő szerepe Van a turisztikai forgalom növekedésének. A
gazdaságs növekeđés céljából a spontán ľeflektáló turisztikai célú beruhźnások azonban nem
minden esetben szolgálják egyértelműęn az egész negyed iđegenforgalmi profilját. A
koncepció készítés legfontosabb cé|kitijzése volt, hogy a Palotanegyed értékeit megőrizve és a
lakókozĺisség érdekeit szern előtt tarVa a turizmust a negyed gazdaságs' és taľsadalmi életének
meghatáľozó pilléľévé tegye. A koncepciő 2014 tavaszźnkészült el.

Épft é s zet i-v ár o s épít é s ze ti hatt gató i otl etpólyázat ;

Az Ewópa Belvárosa Programban tewezett közterĹiletek megujításával kapcsolatban a
Józsefuaľosi onkormányzat megbizásából a Vĺíľosépitészetért Alapítvĺĺny 2OI3 mźtjusában

hallgatói ot(etpá|yazatot hirdetett meg. Ennek során olyan látvĺánýerveket és fejlesztési
javaslatokat várt az epítészha||gatóktól, amelyek a két említett teľet (Gutenbeľg tér, Pollack
Mihály téľ) és az óket összekötő utcát (Bróđy Srĺndor utca) minden koľosztźiy szźmźlľa
voĺuővá teszik, életteltökik meg, illetve segítenek elsimítani az idősek és a fiatalok, valamint
a lakosok és a szőrakozni vágyő egyetemisták közötti feszültséget. osszesen 28 db

előírásoknak megfelelő pá|yaĺrÍi érkezett, melyből 5 keľĹilt dijazásra, 5 pedig dicsérętben
részestilt.

Jó z s e.fv ár o s i P álv audv ar t e r ül e t éne k ha s zno s ít ós a :

A pályaudvarként teljesen felhagyott barnamezős teľület további hasznosítását érdemes

vizsgálni. Ennek keretében a Józsefuarosi pályaudvar jelenleg funkció nélktili területének egy
tészén a Józsefuiírosi onkormźnyzat egy sportközpontot és rendezvény parkot javasol
létrehozni' Az a|apkoncepció szerint a komplexum spoľtolási lehetőségeket és kulturális
pľogramokat biztosítana a|áúogatők szźtmtľra. A Józsefüaľosi Spoľt Centrum terveiľől döntés-
előkészítő és megvalósíthatósági tanulmĺĺny késztilt 2012 decemberében. A sportközpont és

paÍk nem pályaudvar teljes területen, csak annak egy részén kerĹil kialakításra.
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2, KözTEnÜr-Bľ FEJLE SZľÉ sl ľBnuHÁzÁsor Bs pno cRAMoK

Magdolna Negved Proqram III. üteme:

A 20|2-ben KMOP-5.1.|lB-12 kódszĺímon meghirdetett Szociális célú vrárosľehabilitációs
témájú kiemelt projekt felhívásra a Józsefuáľosi onkormanyzat sikeresen pźiyźľ'ott a
Magdolna Negyed Pľogram III. iitemével. Ennek keretében a Varosfejlesztési és Főépítészi
IJgyosztźůy mint projektmegvalósító szervezet vesz részt a Kĺlzterületek fejlesztése
alprogramban, melynek részeként az a|ábbi területek újultak meg 201.4 folyamián (a kiviteli
tervek 2013-ban készültek el):

o Utak:

A program keretében ĺisszesen négy utcaszakasz került megújításra: Bauer Sándor utca
(Homok utca és Népszínházutca kozötti szakasza); Magdolna utca (Dankó utca és Dobozi
utca közötti szakasza); Teleki tér |5-25. szárn a|aÍti épületek előtti utca, illetve a Teleki
píachoz csatlakozó közteľületek. A beruhĺĺzás célja a forgalmi rend megtartása mellett a

leromlott útburkolatok minőségi megújítása. Az úttest aszfalt burkolatot, a parkoló
nagykockakő burkolatot, a járđajellemzően aszfalt, illetve a Mátyás téri burkolatot folýatva
térkő buľkolatot kapott a Baueľ Sándor utcában. A műszaki źLtadás-tltvételi eljarás 2014.
június 30-án záru|t|e.

r Teleki tér:

A Teleki tér kialakítása, kiviteli teľveinek elkészítése lakossági bevonással un. közösségi
tervezés keretében valósult meg. A kĺizösségi tervezés 11 héten át, egészenz}|3. augusztus
8-ig tartott, A tervezők koordinálása mellett a lakossági igények szerint került kialakításra a

tér. A programsorozat fo|yarlan megalakult a Társak a Teleki Térért Egyesület, amely a

tervezési időszak |eztra|tát követően is tevékeny részese a tér megújításĺának. A tér fĺĺ
funkciója a pihenés és kikapcsolódás, ahol helyet kapott ĺíľnyas pihenő, focimező,
napozódomb, díszkert, jź./rszőter, tini sarok, ľendezvénýéľ színpadda| és 2 db kutyafuttató is.

Mindemellett a ter névadójának és történelmi múltjának tiszteletére emlékhely került
kialakítása szoboľcsoport állításával. A tér mtĺszaki átadás-átvételi eljarása 2014. augusztus
27-én záru|t le, a szobrok pedig szeptember 10-én kerültek fe|źt||itásra ,ez után kertilt
megnýtásra a park.

o Kálváľia tér:

A Kálvaľia teret a Baross utca kettészeli, melynek az északi részen kapott he|yet az

információs pont épülete, a déli részen a játszőtérhez kapcsolódóan egy közösségi funkciókat
is magába foglaló nýlvános illemhely került kialakításra. Mindkét tér alapvetően a

talá|kozások teľe, jellemzően pihenő parkkal, buľkolt közlekedő és rendezvénýéľrel, valamint
kutyafuttatóva| gazdag1tva. A paľk 20|4. szeptember 2|-an nyitotta meg kapuit.
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o ,,Fido'' tér:

A Fiumei úr és DobozilÍcaközötti teľĹileten megvalósuló fejlesztés elsődleges célja a sporton
keresztĺil megszólítani a kerület felnövekvő nemzedékét. A Család és gyermeksegítő szo|gźiat
működtetésében olyan sportcentľum keľült kialakításľa, ahol az ingyenes sportolás biaosítása
mellett személyes talá|kozásra, tanácsadásra is van lehetőség. A zajvédelmet szolgáló
tereprendezés mellett atér közepén kapott helyet a központi épület, melyben közösségi terem,
a tetején gördeszkapá|yatalá|ható. E köré csoportosulnak a sportpályĺík, a szabadtéľi fitress
berendezései, a szabadtéri közĺisségs,tér, óriás sakk és ping-pong asztalok. Az épített elemeket
öleli körbe a teljesen megújított zöldfelület, park A műszaki źúadás-áNételi eljarás 2014.
szętember 23 - tn zźru|t |e.

Harminc ke tte s e k t er éne k r ende zé s e :

A Honvédelmi Minisztffium (továbbiakban HM) 2013 novemberében jeLeńe a Józsefuárosi
onkoľmányzat,mínt fulajdonos felé, hogy az eIso világháboru 100. évfordulója alkalmából
szeretné felújítani' megtisztítani Buđapest egykori héniezrede, a császttť' és királý 32.

gya|ogezred tiszteletéľe 1933-ban a Harminckettesek terén állított emlékművet (bronzszoboľ
és mészkőta|apzat). A Harminckettesek terének egy részét a szobor közvetlen kömyezetének
megújítását vállalta a keľĹileti onkormĺányzat, szorosan együttmfüödve a HM illetékeseivel. A
környezet rendezése, kivitelezésre iranyuló tervet afóépitészi iroda készítette el. A kivitelezés
során a JKFVSZ-vel (mint megrendelővel) együttmfüödve a műszaki ellenőri feladatokat és a
projekt koordinációt látta el.

FŐTÉR-orojeh _ Horvóth MiháU tér megúiítása:

A Horváth Mihály tér megújításĺĺnak gondolata mĺáľ néhány éwel eze|őtt megfogalmaződott
az onkormányzat részéro|, melyet négy éves gazdaságs programjában is nevesítve
szerepeltetett, és amelynek tervezése _ az abbaĺ foglaltaknak megfelelően _20|3 őszénindult
e|. A tervezési tertilet nyugati fele rendezvénýér minőségben újult meg. A Baľoss utca felé a
jelenleg is meglévő nagyobb zöldfelület, valamint a déli oldalon kisebb zöldszigetek között
burkolt téľ hivatott a városľész iinnepségeinek, ľendezvényeinek, ktilönboző vásaroknak,
koncerteknek helyszínt biztosítani. Méretéből fakadóan akźr 2000 fős rendezvény
meglartására is alkalmas. Az elkészült tervek a|ap1źn a ter kivitelezésének koordináciőjźú a
Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Várostizemeltetési Szolgá|atta| közösen a

varosfejlesztési iľoda |átta e|, egyűtta| a műszaki ellenőrzést is.. A mrĺszaki átadás-átvételi
eljarás 20|4. szeptember 10-én zźrult|ę,

Golgota tér megújítása:

A Józsefuarosi onkormźnyzat 2011 decemberében dontĺjtt alľól, hogy a Golgota téren, az
1971-ben felľobbantott Kálvária kápolna helyén Szent Istvón-i kettős keresztet állíttat fel,
melynek megvalósítźsára}}I}-ben meghívásos képzőművészetipá|yázatot hiľdetett (nyertese
Mihály Gábor szobrászművész lett). Ezze| egy időben, atervezett pľojekt megvalósításźůloz a
Nemzeti Kultuĺális A|ap páiyázatźnak keretében pénzügyr támogatásában is részesült az
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onkormányzat kiegészítve saját forrásait. Ezek eredményeként aW, tinnepeink
megemlékezéséhęz méltó közösségi tér jött létre, mely 20|3. augusztus 20-źľl került
felavatásra.

Ezzel parhuzamosan, egyrészt a lakosság igényeit kielégítő, másrészt a Szent Istvłĺn-i kettős
keresztnek méltó környezetéül szoIgáIő paľk kialakításĺának terveit a Vaľosfejlesztési és
Főépítészi Ügyosztály készítette eL 20|3 júliusában, melynek programjĺĺról a kęviselő-
testiilet dĺintött. Ennek eredményeképpen létľejött a teljes Golgota tér megĄu|źLsát céIZő
koncepció. A projekt magában foglalta többek kozött a növényállomany felfrissítését és

önt<izőrendszer kialakítását. A park teljes utcabútor-rendszere és burkolathálózata
megÍljításra, bővítésre, illetve szükség szerint pótlásra keľĹilt, valamint száľlkő és pihenőđomb
is helyet kapott az íj téreĺ. Az elkészült tervek a|apjźn a tér kivitelezésének koordinációját a
Józsefuárosi K<iztertilet-felügyelet és Viĺrosüzemeltetési Szolgálat |átta el közösen a
városfejlesztési irodával. A műszaki átadás-átvételi eljĺírás 20|4. augusztus 28-źľrzáru|t|e.

Muzsikus Ciqán])ok Parkj ának kialakítás a :

Raduly Józset Budapest Főviíros Közgyűlésének képviselője, 2013 februĺírjában
kezdeményezte, hogy létesüljön egy emlékhely a cigány muzsikusoknak Józsefuaľos
teľfiletén. Javaslata alapjĺán kapta a Baross utca (hrsz. 35798) menti kozteľület a ,,Muzsikus
Cigĺĺnyok Parkjď' elnevezést, ahol neves muzsikus cigányok életutját bemutató emlékfal
készült emléktáblákkal, domboľművekkel. Az emlékhely megvalósítását a Fővárosi
onkormanyzat finaĺszirozta, melyhez szükség volt a paľk zöldfelületének rendezésére,
tisztítźsźra is, hogy az emlékmiĺ méltó kömyezetéül szolgáljon. Ennek fedezetét a
Józsefuarosi onkoľmźnyzat biztosította, tájépítészi tanulmánýerveit pedig a Vaľosfejlesztési
és Főépítészi Űgyosztźiy készitette el 2013 ĺyartn. A paľk felújítása két Ĺitemben valósult
meg: I. ütemben a bontási, előkészítési, fakivágási munkálatok, illetve az emlékhely körĹili
burkolat készült, ismertető tábla kirakása el; a II. ütemben ateljes tér megújítása, gyep
felülvetése, padok elhelyezése, új gyalogos út kialakítása, kutyafuttatő|étre|ĺzása történt meg.
Az elkészült tervek a|apjźn a park kivitelezésének kooľdinźrciőjź./- a Józsefuaľosi KözterĹilet-
felügyelet és Vĺárosüzemeltetési Szolgálat lźltta e|, melynek é-ľradástra 20|3 va\arrlint 20|4
oszénkerült soľ.

kĺj m il á gít ás terv e zé s e :

A Józsefuarosi onkormányzat, közterĹileteinek kozvi|ágstásrĺnak mínőségi javításával
kapcsolatbaÍ\ az utóbbi években több alkalommal is felkereste mar a Budapesti Dísz- és

Közvilágítási Kft.-t, mint a há|őzat üzemeltetőjét. Visszajelzésük a|apján azonban csak az
esetlegesen felmeľülő hibák javitźsa lartozik a feladatkörüklröz, a beruházási jellegrĺ
fejlesztések nem. Az onkormĺĺnyzat 2013 tavaszźn döntött arról, hogy a tulajdonában á||ő,
jelentős forgalmat lebonyolító, illetve koľszenĺtlen buľkolattal ellátott kerületi útszakaszokat
megújítja, melyek egy részében - az előzetes felméľések szerint _ kozvilágtási hianyosságok
is vannak. Az érintett utak esetében az útteľvek mellé konilágltási tervek is készriltek. A
teľvek alapján a Sáľkĺíny utca közvilágstásamegújításra keľült 2014 oktőberére.
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Forqalomtechnikai módosítósok tervezése és titemezett mewalósítósa a Palotąnegyedben:

A foľgalmi rend módosítások célja a Palotanegyed gyalogosbaľát kialakítása és az átmeníS
forgalom csökkentése, a Pollack Mihály tér forgalomtól való e|záĺźsa. Ezt szo|gźllta a 20t2-
ben elkészített forgalomtechnikai tanulmánýerv, mely egyes elemeinek megvalósítására
folyamatosan kerül sor. Ennek a|apján az e\te|t időszak a|att az a|ábbi beavatkozások
történtek:

Markus Emília utca megnýtása a Rákóczi út felé, jobbra és balra kanyarodás
biztosításával
forgalmi rendvá|tozások a Palota negyeđben.

Ezen kívül A Somogý Béla, Rökk Szilaľd és a Bródy Sándor utcĺĺkban fasorok
telepítése is megt<iľtént.

3. INGATLANFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK És pnocRAMoK
Ú.i Teleki té,i Pi,c:

A Józsefułáľosi onkormźnyzat 2011-ben döntött anól, hogy a Teleki téren működő ľégi,
korszeriĺtlen piacot közegészségugyr és műszaki okokra hivatkozva bezĄaés lebontja. Azűj
píac tervezése 2011-ben indult e|,20|2-ben kapott építési engedélý és az elkészĺilt tervek
a|apjźn 2013 tavaszźtnkezdodott e| az építkezés, mely soriín a leendő bérlők igényei szerint
keľĹiltek kialakításra az énntett árusító pavilonok. ĺz Új Teleki téri piac 2oI4. május 9-én
nýtotta meg kapuit. A Váľosfejlesztési és Főépítészi lJgyosztá|y a piac építésének szakmai
koordináci őjźú |átta e|.

Ener qiar ac i onal i zól ás Józ s e-fvár o s b an :

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012 d,ecemberében tettekozzé KEOP-5.5.0/A kódszĺímú
pá|yázati felhívását Kömyezet és Energia operatív Pľogram,,Épületenergetikai fejlesztések és
kozví|ágltás energiatakaľékos źLta|akítáEa,' címmel, melyľe az onkormányzat 20|3-ban
eľedményesen pályźzott. Ennek köszĺjnhetően aZ ,,Energiaracíona|izá|ás Józsefuárosban''
projekt során hĺíľom kerĹileti óvoda (Napraforgó Napközi otthonos óvoda; Szźzszorszép
Napkozi otthonos óvoda ,,A'' és ,,B'' épület; Várunk Rád Napközi otthonos óvoda) és a
Polgármesteri Hivatal épülete újulhat meg, melynek keretébeĺ a rég7, elavult ný|ászźrők
helyére új, jó szigetelőképességűnyllźsztrők éptitnek be mind anégy intézményben, melyek
többsége nagy felĺileten ktilső homlokzati hőszigetelést is kap. Az óvodákban termosztatikus
radiátorszelepeket szerelnek fel, mellyel helységenként szabá|yozhatóvá válik a fiitési
rendszer, illetve a fütőtestek teljesítménye. A Tiímogatási Szerzijdés 20|4 elején került
megktitésre, a projekt megvalósítása folyamatbarĺvan, befejezése 2015 tavaszáravĺárható.
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4. TERINFORMATIKA
2012 decembeľében a Képviselő-testĹilęt a döntést hozott a Józsefuarosi onkormźnyzat
részere térinformatikai rendszeľ bevezetéséről. Több egyeztető tárgya|ásutźn}}l3 júniusában

abęszźi|itő cég megkezdtę a programcsomag elkészítését, melyet 2014 februĄttbaĺ szźů|itott.

Az elkészĹilt rendszer kezeli Józsefuaros teljes közigazgatási teľületének rendszeresen frissülő
alaptérképét, szabá|yozási tervét, védett ingatlanok jegyzékét (műemléki, fővarosi, helý),
fakataszterét, ingatlan fotódokumentációját és közteľület foglalási rendszerét. Továbbá
lehetőséget nyujt geometriai méľetek meýlatfuozásźra és lekéľdezett információk
nyomtatásaľa, mentésére. A szabźiyozásí tervből az adott ingatlanÍa vonatkozó információk
lekérdezhetőek, mely tarta|mazza a korlátoző tényezők're vonatkozó figyelmeztetést. A
rendszer szabadon bővíthető további modulokkal és funkciókkal.

5. PALYAZATFIGYELES

Az onkormźnyzat á|ta| e||túandó feladatok megvalósításához jelentős kiegészítő anyagl
fonást jelentenek a ktilĺinböző pá|yźzatokon elnyerhető pénzeszkozok. Ezek minél szélesebb
könĺ és a lehető legnagyobb összegben történő elnyerése érdekében szükséges a lehetőségek
felkutatása. A Vaľosfejlesztési koda megalakulása óta két hetes rendszeľességgel készít
kimutatást, jelentést a ktilönböző hirdetési felületeken megjelenő, akĺrális, onkormanyzat
számźra ľeleváns pá|yázati felhívásokľól, melyből a döntéshozők, valarĺiĺt az illetékes
szervezetí egységek is informálódhatnak a szakteľületĹiket érintő pá|yźzatokről, melyek
potenciális an hozzájźrulhatnak a kerĹilet további fejlesztéséhez.
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