
s/z

Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt KépvÍselő.testĺilet !

I. Tényállás és a diintés a dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest egyik torténelmi fejpályaudvaraként szo|gźt|t Józsefuárosi pályaudvaron 2005
decemberében, immár 10 éve megszűnt a vasúti foľgalom. A Holokauszt Gyermeká|ďozatai-
nak Emlékhelyének kialakításán kívül a teľület nagy része abezźrás őtak<thaszná|atlanu| źi|,

mely állaga leromlott, ezért a váľosképet is jelentősen ľombolja.

A Budapest VIII. kerĹilet, Fiumei tft 22-26. házszźm alatti,38818/30 he|yrajzi szźmű ingat-
Ian' a Józsefuarosi pályaudvar ffiépülete műemléki védettséggel rendelkezik az ęgyes ingat-
lanok műemlékké nýlvánításiíľól, valamint műemléki jelentőségÍĺ tertiletté nýlvánításĺáľól,
illetve miĺemléki védettségének megszüntetéséről sző|ő 5312011. (VIII.25.) NEFMI rendelet
42. $ (1) bekezđése a|apjtn.

A Képviselő{estĹilet a 432120|2 (XII.6.) sz. hatátozatźlban fejezte kí azon szándékźú, hogy a
Józsefuárosi pályaudvaľ fióépületében a Holokauszt Emlékközpont legyen, illetve nýlatko-
zott arrol, hogy ezt az Emlékközpont fenntaľtja, amennýben az epu|et az onkormźnyzat
fulajdonába kertil. A Sorsok Hazakéĺt is ismert Holokauszt Emlékközpont 2015-ös átadása a
pályaudvar Fiumei út felőli részének he|yzetét infrastrukturális és funkcionális szempontból
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A képviselőtestiileti ülés időpontja:20|5. május 14. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslattétel funkcionátĺs megújulásľa a Jőzsefváľosi páIyaudvar teľiiletén

A napirendet gyi|tlzźtt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásahoz eE:ĺszerílminősített
szav azattobbség szüks éges.

ErorÉszÍró SZERVEZETI EGYSÉG: VÁnospeĺrpszľÉsI Inooe'oL LTLL'LTL 
'z'--

KÉszÍľprĺg: ANľľ.ls Vu<loR, FoncÁcs JÁNos /

PÉNzÜcyl EEDEZETET IcÉ}ľrrr^łsM IG]i].ľYEL, lcezole's :

Jocl roNľRoyy.,u--ł,ĺĺ..ľ..

BETERJEszľÉsnE ALKALMAS :

DeNe,p.ł.-Rnĺ,ą.N Eonĺe
Jf]cyzo

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberi Erőforrás Bizottság vé|eméĺyezi X
Hatátozatí jav aslat a bizottság számár a..

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottsáęjavasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesz-
tés megtárgya|ásźÍ.

A Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megfárgya-
|ásźú.

is hosszri időre ľendezi.



A Képviselő-testtilęt a36|12012. (X.l8.) szźtműhatźrozatźtban đöntött arról, hogy ingyenes
vagyonátruhäzásíkéreImet nyújt be az MNV Zrt. felé MAV ingatlanok önkormányzati tu-
lajdonba kerülése célj ából.

A Képviselő-testtilet megalkotta a38l20l3. (VII.25.) szźtmírenđeletét alol<ysz módosítá-
saľa vonatkozőan,me||yel lehetővé váIt a vasúti tertileteken a telekalakítás.

A Képviselő-testtilet 354/20|3. (DĹ18.) szám,űhatározatźtban döntött arról, hogy módosítja
a JoKESZ-t a Józsefuĺárosi pályaudvar tęrĹiletén a Holokauszt Emlékkĺizpont megvalósítá-
sának érdekében. A módosításról szóló 50/2013.(XII.4) önkormźnyzati rendelet 20|3. de-
ogmbgr 5 ón hatályba lópett. Ez a módosítós lcizórólag a volt óllomósépület telke és ahozzíI
közvetlenül csatlakozó telekből, a volt peron környékén váItoztatott az e|őirásokon, a pá|ya-
udvar többi részén maradtak aloĺ<nsz addig is hatályos előírásai.

Az á||arĺigazgatási szervekkel korábban már véleméĺyeztetett, majd a Képviselő-testtilet
48/2015. (x.18.) számú hatźrozatźlban elfogadott, a Józsefuárosi pályaudvar teľületén a
38818/5' a 38818/30, a 388|8/42 és a 38818/43 hrsz. telkekre vonatkozó telekalakítási ja-
vaslat, a đĺintés értelmében a későbbi, szabźlyozási terv módosítás soľán kĺjzbenső igényként
érvényesül. A Képviselő-testtilet elfogadta és megalkotta a |512015. (III.3I.) szźmí _ a
JOKESZ módosítását 1arta|maző _ önkormányzati reĺđeletét, melyben a pályaudvaľ telek-
alakítási javaslata is elfogadásra került.

A Józsefuiírosi pályaudvar kĺirnyéke sokat profitálhat egy jövőbeni, elsősorban kulturális
jellegtĺ fejlesztésből, amely többek között a kömyező területek ingatlanáraiľa is jótékony
hatással lenne. A pályaudvar fejlesztése átgondolt koncepció szerint kell, hogy megvalósul-
jon, összhangban a kömyék ađta további fejlesztési lehetőségekkel (pl. Ganz gyártelep, Ba-
ross kocsiszín).

Józsefuárosban a kultura kiemelt prioritás _a keľület kiemelkedően sok egyetemnek és fris-
kolanak ad otthont jelenleg -, ezért elsődleges cél további országos kulturális intézmények,
létesítmények megvalós itźsa a célterületen.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuáľosi pályaudvar terĹilete - a fejéptilet és szfü környezete kivételével _ jelenleg a
keľület egylk legelhanyagoltabb és legleromlottabb állapotu teľülete, mely városképi szem-
pontból is károkat okoz, ezért a teľület mielőbbi hasznosítása a kerĹilet érdekę. Fontos volna
olyan funkció megtelepítése a területen, mely nemcsak frzíkai megújulást eredményez, de a
keľület érdekeivel összhangban minőségi, kultuľális ételemben vett értéket is teremt.

Tekintettel arra, hogy a pályaudvar terĹilęte ÍIęm az onkormányzat tilajdona' a határozat
csupán j avaslatot fo ga|maz meg.

III. Dtintés célja' pénziigyi hatása

A dĺjntés célja, hogy elősegítse a Józsefuaľosi pályaudvar mihamarabbi hasznosítását, mely
nemcsak egyszerú fizíkai éľtelembe vett, hanem új, értékes funkciók megtelepítése általi
komplex funkcionális megújulást is takaľ.

A javaslat éľtelmében a Polgármester párbeszédetkezdeméĺyez az ügyben kompetens álla-
mi vezetőkkel annak érdekében, hogy a Józsefuárosi pályaudvar terĹiletén, mihamarabbi
funkcionális megújulást eredményező, elsősorban állami beruházás valósulhasson meg. A
keľület érdeke, hogy kulturális éľtelemben is értékes területté váljon a jelenleg alulhasznosí-
tott volt pályaudvar terĹilete, mely akár atervezett Liget Múzeum Buđapest Projekthez kap-
csolódó beruhĺízásokat is magában fo glalhatna.

A döntésnek az Onkormányzatszźtmárapénnlgý hatása nincs. Hosszú távon, amennýben a
kivántberuházás megvalósul, az ídegenforgalom, és az azt kiszolgáló gazdaságí társaságok
helý adó befizetéseinek nĺivekedése várható.



IV. Jogszabályi körny ezet

A Képviselő-testĺilet döntése a Magyarorszźĺg helý önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXxxx törvény 6. $ b) pontján, a 23. $ (5) bekezdés 13. pontjan és a 41. $ (3) bekezdé-
sén alapul.

Ké rem az alá.}bi határ ozati j avas lat elfo ga d á s át.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. javasolja a Polgáľmestemek, hogy kezdeĺnényezzen egyeztetó tárgyalásokat a Kor-
mány illetékes tagtraíval, annak érdekében, hogy a Józsefuiĺľosi pályaudvar területén
mihamarabbi funkcionális megujulást eredményezo, elsősorban kulturális éľtékeket
teľemtő beruhźzás _ akźr aLiget Múzeum Projekt alternatívája vagy annak egy ľé-
sze- valósulhasson meg

2. felkéri a Polgármesteľt, hogy az egyeztetések folyamán a következő önkormźnyzati
érdekeket vegye fi gyelembe:

a) a Józsefuarosi pályauđvar területének mielőbbi hasznosítása kerületÍink érdeke,

b) Józsefuáľos elkĺitelezett a Gatu-, Orczy- és Magdolna negyedek fejlesztésében,
melyhez tökéletesen illeszkedne a tertileten kulturális funkciók megtelepítése,

c) a Józsefuárosi pályauđvar a belvároshoz legközelebbi jelentős kiteľjedéstĺ
(26ha) MAV Zrt. és állami tulajdonú fejleszthető terĹilet,

d) a tertileten a zöldfelület növelése és minőségi fejlesztése szĹikséges.

3. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testĺiletet a tárgyaIások ered-
ményéről.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.,2. pontok esetében: 2015. május 14.

3. pont esetében: f015.júliusi rendes testiileti ülés

Budapest, 2015. ápn|is 29. ,ť^ą
dr. Kocsis Máté
polgármest", 

Ą.
fur.

aljegyz(5

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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