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Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá nyzat
Kéoviselő.testůĺlet e számára

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. TényáIlás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

A 4812014.(III.05.) számuhatfuozatában a Képviselő-testület dĺjntött aľľól, hogy módosítja a
Józsefuáros Keľiilęti Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007. (XII.12.) önkormĺĺnyzati rendeletet
(ĺórÉsz) a magasabb szintu jogszabáIyokkal való összhang megleremtése, valamint a

mindennapi használat könnyítése, ahaszná|at során felmerült problémás/ellentmondásosnak
tínő e|óirttsok átgondolása céljából, továbbá az ideig|enes használatra vonatkozó előírások
meghatározása (pl. felszíni paľkolók, romkocsmák esete), a beépítési kötelezettségek
felülvizsgálata, stb. érdekében.

e. ĺórÉsz módosításara vonatkozó terveket ktilső szoIgáItatőtól kell megrendelni. Az erre
vonatkozó döntést aYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 53312014. (V.16.) számu
határozatźtbanhozta meg, mely szeľint a ProArch Bt-t nyilvánította a teruezó kíváIasztásáta
iľányuló beszerzési e|járás nyertesének.

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi tilés időpontj a:2015. február 19. . sz. napiľend

Tárgyz Javaslat a ĺóxľsz módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a rendelet és hatźĺrozat elfogadásahoz minősített
szav azattobb s é g sziik sé g e s.

ElirÉszĺro szEnvpzpľl pcysÉc: VÁRosľprlpszrÉsl És ľóÉpÍrÉszl ÜcyoszľÁlv FoÉpllÉszl
IRooa' ą
KÉszÍrprľp: IvÁt.ĺyl GyoxcyvÉn
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Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezí X

Emberi Eľőfoľľás Bizottság v é|emény ezí

Határ ozati jav aslat a bizottság számár a:

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság/Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a

Képviselő-testületnek az előterj es ńés megltĺgy a|ásat.
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A 16912014' (vII'27.) számú hatfuozatában a Képviselő-testiilet dĺjntött arról, hogy a
partnerségi egyeztetés szakaszát. |ezéľja és felkéĺte a polgármestert egyezteto tźrgyalás
lefo lytatás anak kezdem ény ezésér e az ti|arĺi fő építé sznél.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stľatégiáról és a
településľendezési eszközokĺől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekĺől
sző|ő 3I4l20I2. (XI.08.). Korm. rendelet 32. s Q) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
állami foépítésszel töľtént előzetes egyeztetés eredményeként megállapítást nyert, hogy a
tervezett módosítások köre nem minden esetben felel meg a hivatkozott Koľm. ľendelet 32. $
(6) bekezdésében foglalt tárgyalásos eljĺíľás feltételeinek, ezért a módosítások egy részét
egyszenĺsített eljáľás keľetében lehet egyeztetĺí a hivatkozott jogszabáIy 32.$. (4)
bekezdésében fo glaltak szeľint.

A tźr gy aláso s elj árást f0 I 4. december 4 - én a Képvi selő-te stület |ezárta.

Jelen előterjesztés tátgyát képezo egyszeľűsített eljaľás keretében tcjrténő módosítás célja
többek k<izött az ĺjres telkek átmeneti hasznosításának lehetővé tétele, a lakótelepi beépítetlen
terĹiletek helyzetének pontosítása, a földszinten az utcaról nyíló funkciók korlátozása (lakás),
a párkánymagasság előíľásainak átgondolása, a końeľek körbekeríthetőségének lehetővé
tétele, illetve a SzabáLyozási Tewęn a 2013-2014. kozott elfogadott módosítások átvezetése.
A tervezet az előteľjesztés I. sz. melléklete.

a ĺórÉsz jelen módosítása a már hivatkozott Korm. rend. 41.$-ban foglalt egyszenĺsített
eljárás keretében lefolytatható. A módosítás tervezęte a véleméĺyezóknek 2014. december
l9-én megktildésľe került. A 3I4l20I2. (xI.08.). Koľm. ľendelet 39. $ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően abeérkezett vélemények elfogadźsárőI a Képviselő-testületnek kell
dönteni.

Az egyes tervek, illetve programok köľnyezeti vizsgáIatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 1.$ (2) bekezdése és annak a.) pontja szeľint környezeti vizsgá|at lefolytatása
kotelező a helyi építési szabá|yzatot érintő teľvezés esetén. Ezért a Korm. ľend. 4. $ (2)
bekezdésében foglaltak alapjźn a módosítás tervezet megktildésre kertilt a komyezet
védelméért felelős szerveknek. amelyek valamennyięĺ azt állapították meg, hogy környezeti
vízsgáIat lefolytatása nem szükséges.

A véleményezésre küldés óta további két, a szabáIyozási tervet érintő, cinkormányzati
érdekből származő közbenső módosítási igény meľült fe|: az egyik, a Hungáľia körút melletti
MÁV-telep, a másik a Jőzsefváĺosi pályauđvaron tetvezett telękalakítások miatt szükséges
szabá|yozási elemek felvezętése a szabźtlyozźsi tewrc. Az országos településrendezési és
építési követelményekľől szóló 253llgg7.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: oTÉK)
Fogalom-meghatérozásról szóló 1.sz. mellékletének 107. pontja szerint: ,,I07. Szabályozási
vonal: a közteriiletet és az egyéb nem kcjzteľületet e|váIasztő vonal.'' Tekintettel arra,hogy a
kerületi szabá|yozási terv a fenti két teľületen nem tarta|maz szabáIyozási vonalat a tervezett
út kialakításokľa vonatkozőan, ezért szükséges azt módosítani. Az áIIamí főépítésszel történt
elĺĺzetes egyeztetés a|apján az egyszerűsített eljárás szerint zaj|ő JOKESZ módosítás
folyamatába ún. kĺizbenső igényként ezek a szabá|yozási tervi elemek becsatolhatóak. A
javasolt szabáIyozási teľv módosítást a MÁV-telepľe vonatkozóan a 3. sz. melléklet, a
Jó"'."efuarosi pályaudvarra vonatkozőan a 4. sz. melléklet tarta|mazza. Utóbbi telekosztás a
MAV és az MNV Zrt.1|IeÍékeseivel tijľtént egyeztetések eredményét ttikľĺizi.

A közbenső igényként felmeľĹilt szabá|yozásí tervi módosítások a kerület honlapjĺán
eléľhetővé v á|tak, 201 5 . február 1 8 -ig tartó véleményezési lehetőséggel.



II. A beterjesztés indoka

A 31412012. (XI.08.). Korm. ľendelet 20. $ (3) bekezdése alapjan a keriileti építési
szabáIyzatot (iey annak módosításait is) a keriileti önkoľmányzat képviselő-testülete źilapítja
meg. Targyi ügyben ezt megelőzi ugyanezen Korm. rendelet 41. $-ában szabá,Iyozott
egyszerűsített eljáľás, mely eljáľás során a 39.$ (2)bekezdés alapjan abeérkezett vélemények
elfogadásaról a Képviselő-testület dönt.

Ezen túlmenően a l(épviselő-testtiletnek kell döntcni a 212005 . (I. 1 1 .) Korm. rendelet 4.$ ( 1)

bekezdése a|apjtn a terv várhatő kömyezeti hatásának jelentőségéről a Koľm. rendelet 2.

mellékletében foglalt szempontok, a 4. $ (2) bekezdésében és az 5.$ (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések ťrgyelembe vételével.

A telekalakításokľól szőIő kozbenső igényekkel kapcsolatos szabá|yozási terv módosításról a
Képviselő-testületnek döntenie kell, tekintettel arra, hogy a 31412012. (XI.08.). Koľm.
ľendelet 11.$ (8) bekezdés d) pontja alapjarl közterület kialakítása, módosítása esetén helyi
építési szabźiy zatot kell készíteni.

Iv. A dtintés céljao pénzůigyi hatása

A dĺjntés céIja a ĺorÉsz módosítási eijárás keretében a beérkezett á|Iarrigazgatási
vélemények elfogadása, valamint a kĺjzbenső igényként felmerült telekalakítások
bekapcsolása a szabáIyozási terv módosítás folyamatába'

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

v. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi cinkormanyzatairő| szó|ő 2011. évi
CLXXXX. törvény 23. $ (5) bękezdés 5. és 6. pontján, a42. $ 1. pontján, valamint 107. $-án,
a településrendezési eszkoz módosításának egyszerűsített eljaľás keretei kĺjzött tcjrténő

lefolyatása pedig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepĹilésfejlesztési
stľatégiráľól és a településrendezési eszkĺjzökľől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekĺől szőIő 3I4l20I2. (XI. 8') Korm. ľendelet 20. $ (3) bekezdésén' a 32. $ (5)

bekezdésében foglaltakon, és a 41. $ ęlőírásain alapul.

F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi határ o zati j avas l at e lfo g adás át.

Hĺ,rÁnozłTl JAvASLAT

A Képviselő.testůilet úgy dönt' hogy

1. a Jőzsefváros Keľületi Építési SzabáIyzatźrő| sző|ő 6612007. (xII.12.) önkormányzati
rendelet (JOKÉSZ) módosítási eljárás során - a komyezet védelmééľt felelős
kozigazgatási szervek környezet- és természetvédelmi szakterületet éľintő véleményei
alapján - nem szükséges kĺirnyezeti vizsgá|at lefolytatása, a módosításnak jelentős
kömyezeti hatása nincs.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2015. február 19.

2. felkéri a polgármestert, hogy a hatfuozat 1. pontjában foglaltakľól értesítse a
2 l f00 5 .G.1 1 . ) Korm. rendelet szerinti kozigazgatási szerveket.

Felelős: Polgármester

}latáľiđő: 20I 5. február 1 9.
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J.

4.

5.

elfogadja a bęérkezett áIlamigazgatási véleményeket az előteľjesztés 2. sz. mellékletét
kép ező tęrv ezoi v áIasz e gyidej ű e l fo gadás ával e gyiitt.

Felelős: Polgármester

Hataľidő: 2015. február 19.

a MÁV-tetepen' a (38818lf0), a 38818/36 és a 38818l37 hĺsz. telkekre vonatkozőan, az

előteľjesztés 3. sz. mellékletét képező tęlekalakítási javaslatot a folyamatban lévő
szabáIyozási terv módosítás során kozbenső igényként kívánja éľvényesíteni.

Felelős: Polgármesteľ

Határiđő: f0I5. februáľ 19.

a volt Józsefuárosi pályaudvar területén, a 3881815, a 38818/30' a 38818142 és a
38818/43 hrsz. telkekľe vonatkozőan, az előterjeszés 4. sz, mellékletét képezo
telękalakítási javaslatot a folyamatbanIévő szabźtlyozásí terv módosítás soľĺĺn kĺjzbenső
i gényként kív anja érvénye síteni.

Felelős: Polgáľmester
Hataľidő: 2015. februáľ 19.

ahatźnozat3.,4.,5. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze aZ állami
főépítésznél a végső szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: Polgármesteľ

Határiđő: f0l5. februáľ 19.

A diintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g : Váľo sfej lesztesĹés Fľ

Budapest, zlls.febľuaľ 9. (

dľ. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és me gbjzásźpő|

,Ą,ilÁu^Ňł^^^
dr. Kovács pabľiella

aljegyző

6.


