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Buda pest Józsefvá ľosi onko rmányzat

Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet megalkotta az építésuggyel összefiiggő egyes helý önkormányzatiha-
tósági eljárások ľészletes szabtiyairől szóló 5/2013.(I.10.) önkoľmányzati ľendeletet (a to-
vábbiakban: Rendelet) . A 20|3. januríľ l-én hatályba lépett, az épített köľnyezet alakításáról
és védelmérőI sző|ő |997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) fe|hata|mazása alap.
jan megalkotott helý rendelet módosítása szükségessé váit a magasabb szintii jogszabályok
azőta történt v á|toztatásai miatt :

- fővaĺosi helý védelem a|att á||ő épületek esetében teleptilésképi véleményezésí e|jźr
rást a ffipolgármester folýathat le (a Budapest fövaľos közígazgatási területével ösz-
szefiiggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény 14. $ (3)
bekezdés alapján), nem a keľületi polgármesteľ

- műemlékek esetén a polgármesteľ kikérheti a Forsteľ Gyula Nemzeti orokségvédel-
mi és Yagyongazdálkodási Központ Múemléki Tanácsadó testtiletének szakértói vé-
leményét (a kulturális örökség védelmével összefiiggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 3812015. (m.11.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezdés), viszont a
helyi (kerületi) tervtanács nem járhat el ezekben az iigyekben (ugyanezen Kormány-
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- a műemléki jelentőségű terĹileteken sem építési engedély köteles mźtr a telek kĺjzterü-
|etíhatárźthoz|egkijze|ebb, de legfeljebb 10 méteľre á11ó meglévő épület źltalakĺtźsa
(a3812015.(III.11.) Korm. rendelet 18. $ (12) bekezdés b) pontja alapjźn)

. a megfelelőségi igazoláshoz Yagy teljesítménynyilatkozathoz kötött építmények' il-
letve szerkęzetek pontosítása töľtént (a 6212014. (III.6.) Koľm. rendelet 17. $ (7) be-
kezdés 29.pontjźtban, illetve a300/20|4.(XII.5') Korm. rendelet 19. $ alapján)

II. A beterjesztés ĺndoka

A magasabb szinfű jogszabályok vtłItozása érintik a vonatkozó helý kerületi előírásokat, így
azok rrródosítása szĹikséges, a ktilĺinböző szintű jogszabályok közötti osszhang mcgtcľcmtó-
se érdekében.

III. Döntós célja' pénzügyi hatása

A dontés cé|jaamagasabb szintű jogszabá|ýváltozások átvezetése az önkormźnyzatiľenđe-
let előírásaiban.

A đ<jntés pénzĹigy fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabáiyi ktiľny ezet

Magyaroľszághe|ý önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. torvény 42.$ (1) bekez-
dése alapjĺĺn a Képviselő-testiilet hatásköréből nem ruházhatő át a rendeletalkotás.
AzBtv. ó2. $ (6) bekezdés 2.,3. és7.pontjaad felhatalmazástateleptilési önkormányzatok-
nak (főváľosban a kertileti önkormányzatoknak), hogy megalkossák a telepĺilésképi eljárá-
sokkal kapcsolatos szabályokat.

Kéľem az előteľjesztés 1. mellékletétképező ľendelet elfogadását.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ tigyosz.
tá'Jy

Budapest, 2015.június 1 5.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző
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1. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi Onkormányzat Képvisető.testiiletének

. . . /20 1 5.(...) iinkoľmányzati ľendelete

az építésüggyel összefĺiggő egyes helyi tinkormányzatihatósági eljáľások ľészletes sza-
bályairĺól szóló

5/2013.(IL10.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáról

Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkorměnyzat Képviselő-testĺilete az A\aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozott jogkörében eljarva, az épitett köľnyezet alakí-
tásáról és védelméľől szóló 1997. évi LXXVIII. tĺirvény 62. $ (6) bekezdés 3. és 7. pontjá-
ban kapott fe|hatalmazás alapjrín a következő rendeletet alkotja:

1.$ Az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes sza-
bályairól sző|ő 512013. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $-a
helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,3. $ Településképi véleményezési elj árást kell lefolytatni
a) új építmény építésére vonatkozó engedélyezés esetén,
b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet éľintő áta|akitásźra irányu-

1ó építési, összevont vagy fennmaradási engedéIyezési eljáľásokat megelőzően
kivéve a fovárosi helý éľtékvédelem alá vont építmények esetében.''

2.$ A Rendelet 4. $- a következő c) ponttal egészülki:

[4.s A telepüIésképi vélemény alapját képezi:J

,,...C) műemlékek esetén a Forster Gyula Nemzeti orökségvédelmi és Vasyongaz-
dálkodási Központ Műemléki Tanácsadó TestĹiletének szakmai véleménye, ennek hĹ
źtĺyźhaĺ a helý tervtanács konzultációs véleménye.''

3.$ (1) A Renđelet 6. $ 1' pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,I. aZ építési engedéllyel építhető építmény áta|akitása, felújítása, helyreállítása,
korszeriĺsítése, homlokzatának megvéltoztatása esetében, ha az é:pitési tevékenység-
ge| az építmény taľtószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
megvá|toztatni, źLta|akitani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy vźůtozatlan for-
mźtban újjáépíteni.''

(2) A Rendelet ó. $ 4. pontja helyébe a következő renđelkezés lép:

,,4. anettő 2O,O m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghalađó
méretű keľeskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.''

(3) A Rendelet 6.$ 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,5. nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az épitési tevékenységet köve-
tően sem meghaladó mérehĺ, nem emberi taľtózkodásra szolgá|ő építmény építése,
bővítése esetén.''

(4) A Rendelet 6 .$ 9.pontja helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,9. park, jáltszőter, sportpálya megfelelőség igazo|ással vagy 2013. július l-e után
gyártofi szerkezetek esetében teljesítménynyl|atkozattal rendelkező mutárgyainak
építése, egyéb építési tevékenysé g v égzése.,,



(5) A Rendelet 6. $ 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,10. megfelelőség igazolással - vagy 2013. július l-je után gyártott szerkezetek ese-

tében teljesítménynýIatkozattal - rendelkező epitményszerkezehj, tĺimegtartózkodás
cé|járanem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakozta-
tó, vendéglátó, kereskeđelmí, valamint előadás tartására szolgäIő építmény,
b ) kíá||itási vagy el ső s egélyt nýj tó ép ítmény,
c) Ievegővel felfujt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideifleĺes feđett lovarda'
e) az a) és Ď/ alpontokban megllatározott rendeltetéssel ľendelkező és legfeljebb 50
fo egýdejű hrtőzkodttsára alkalmas vagy nettő 20 m2 alapteľületet meg nem megha-
ladó - azOrszágos TűzvédelmiSzabá|,1zat szerinti - állvany jellegu építmény
építése.

4.$ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5.$ Ez a ľendelet 20|5.július l-jén lép hatźt|yba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult eljaľásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2015.június ...

Danada.Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



1. melléklet az ..../20]5. rendelethez

Településképi bejelentési e|jáľás köte|es tevékenység
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|. az épitési engedéllyel építhető épíunény áta|akitása, felújítása,
helyreállítása, korszeríisítése, homlo|,zatÁnak megváltoztatasa
esetében, ha az építési tevékenységge| az épitméĺy tartószerkeze-
ti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nęm kell megvá|toztat-
ru, źła|akitaĺl, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy váůtozat-
lan formában újj áépíteni.

x x x x x x

f. meg|évł5 építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílás-
zátő - áthiđalóját nęm érintő - cseréje' a homlokzatfęlülęt színe-
zése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

x x x x x x

3. meglévő épület hornloL<zatához illęsztett előtető, védőtető, er-
nyőszerkezet építése, meglévő felujítása. helyreállítasa, áta|al.Jtá-
sa, korszerĺĺsítése, bővítés e, megvá|toztatása esetén, ha et'lhez az
épület tartószęrkezętét nęm kęll megvá|toztatni, áta|akital:j, męg-
bontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni

x x x x

4. aĺęttő z0,0 m'alapterületet az épitési tevékenységet kĺivetően
sem meghaladó méretii kereskedelmi, vendéglátó ręndęltetésű
éptilet építése, bővítése ęsetén.

x x x x x x x

5. nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az épitési
tevékenységet követően sem meghaladó méretĺĺ, nem emberi tar-
tózkođásra szolgá|ő építmény építése, bővítése ęsetén

x x x x x x x

6. önálló ręklámtartó építmény építése, meglévő felujítasa, hely-
ręá||ítása, tÍa|akitása, korszenisítése, bővítése v agy me gv á|tozta-
tása esetén, amennýben annak méręte az épitési tevékenység
után sęm haladja meg

a) beépítésre nsm szánt terĹileten a9,0 m,

b) bęépítésrę szánt tertileteĺ a 4,5 m magasságot.

X x x x x

8.

9. park, játszőtér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy
2013. július l-e után gyártott szęrkęzetek ęsetébęn teljesítmény-
nyi|atkozatta| rendelkező műtargyainak építése, egyéb építési te-
vékenvsés vészésę.

x x x x x x



Településképi beje|entési e|járás köte|es tevékenység
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10. megfelelőség igazolássa| - vagy 2013. július l-je utan gyár-
tott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozatta| - rendelkező
építményszerkezetíi, tőmęgtaÍtózkodás cé|jára nem szolgáló, és
legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendenĺényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mu-
tatványos, szőrakoztatő, vendéglátó, kęreskędelni, valamint ęlő-
adás tartásríra szolgáló épitméĺy,
b)|ĺá||itÁsi vagy elsősegélý nýjtó építmény,
c/ levegővel felfujt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d/ ideiglenes fedett lovarda,
e) az a) és ä/ alpontokban megbatározott ręndęltetéssel ręndęlkę-
ző és legfeljebb 50 fö egyidejű tartőzkodástra alkalmas vagy net.
tő 20 m2 alapterĹiletet męg nem meghaladó - az országosTuné-
delmi Szabályzatszeťlnti - állvány jellegű építmény
építése.

x x x x x x x

11' A tęlek természętes terepszintjének - építési tevékenységgel
osszefüggő - 0,5-l,0 m mértéktĺ végleges jellegĺĺ megvá|toztatá-
sa.

x x x x

12' Tźmfa| építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítasa,
túa|alrltása, korszeriĺsítés e, megv á|toztatása, melynek mérętę az
építési tevékenységgęl nem haladja męg a ręndezętt alsó terep-
szinttől számított 1,0 m magasságot.

x x x x x

13. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, építése,
meglévő felujítása, helyreállítása, áta|akitása, koľszenĺsítése, bő-
vítése.

x x x x x

|4. Szę||őző- és klímaberendezés, ĺĺru- és péruautomata, épitmé-
nyęn vagy építrnény koztęrületi homlokzati fa|ában való elhelye-
zése, ha ahhoz nęm kęll- az épitméĺy tartószęrkęzęti ręnđszęrét
vagytartószerkezętielemeitmegvá|toztatĺi,áta|al<itaru,elbonta-
ni. kicserélni. męseĺősíteni vasv úi i áéoíteni.

x x x x x

15.

ló. Utas váró flilke építése. x x x x x x x

17. Zász|őłľirtó oszlop (záĺsz|őríd) építése esetén, melynek terep-
szinttől mért magassága a 6,0 métert nęm haladja meg.

x x x x x

l8. Ręklám, cégér, cégfelirat elhelyezés. X x x x x

1 9. Renđęltętésmódosítás, építési telek ideiglenes hasznosítása. x x x



INDoKoLÁS

1.$ A Budapest fováros közígazgatási terülętével osszefüggő egyes törvények móđosításráľól
sző|ő 2013. évi CXXVIII. törvény l4.$ (3) bekezdés alapjźn a fovárosi helý védelem alatt
á11ó épiiletek esetében településképi véleményezési e|járźst a ffipolgáľmester folýathat le,
nem a keľületi polgáľmester

2.$ A kulfurális örökség védelmével összefiiggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szőIő 38/2015.(il.11.) Koľm. rendelet 20.$ (1) bekezdés a|apján a mtĺemlékek esetén a pol-
gármester kikérheti a Forster Gyula Nemzeti orökségvédelmi és Vagyongazdáikođási Köz-
pont Műemléki Tanácsadó testületének szakéľtői vélanényét, ugyanezen Koľmányrendelet
7.$ (1) bekezdése a|apjźn a helý fterületi) tervtanács nem járhat el ezekben az tigyekben.

3.$ A 38/2015.(III.11.) Korm. rendelet 18.$ (12) bekezdés b) pontja alapjźln a miiemléki
jelentőségú terĹileteken nem építési engedély köteles már a telek k<izterĹileti határahoz |eg-
közelebb, de legfeljebb 10 méteľre álló meglévő épĺilet źlta|akitźsa, hanem arégészeti öľök-
ség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokľól szóló 39/2015.GII.11.) Koľm.
rendelet 38.$ (1) bekezdés h) pontja a|apjźn az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelen-
téshez kotött tevékenység.

Az előírás tulajdonképpen a ktilönböző kialakítású (pl.: konténer, átalakitott gépjáľmű, faház
stb.) pavilonok elhelyezésére vonatkozik. A jelenlegi pontosítássaI mźr nem csak a kozterĹi-
leten és a telkek eI.lhez kapcsolódó telekhatarĺĺn felállítandó építményekľe lenne lehetőség
eljáľni, hanem a telken belül elhelyezendő pavilonok esetében is, ezzeI a telkek beépítettsége
is jobban ellenőrizhető.

A3I2l2012.(xI.08.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének móđosítása miatt szükséges az e|ő-
írás pontosítása.

4.$ A melléklet cseľéje a rendelet 6.$ egyes pontjainak taľtalmi módosítása miatt szükséges.

5.$ Hatályba léptető rendelkezés.



EREDETI RENDELET

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosĺ
onkoľmányzat Képvise|ő-testületének

az építésĺiggyel összefüggő egyes helyi tinkoľmá,nyzati
hatósági eljáľások ľészletes szabályaiľól szóló

5/2013.(tr.10.) önkormĺínyzatĺ ľendelet

3.$ Településképi véleményezési elj arást kell lefolytatni
a) új építmény építésére vonatkozó

engedélyezés esetén,
b) meglévő építmény bővítésére, valamint a

településképet érintő éta|akításfua iľányuló
építési, cisszevont vagy feĺľrmaradási
engedéIyezési eljárásokat megelozően.

1. a műemléki jelentőségű tertileten a telek köZteriileti
határához legközelebb' de' legfeljebb 10 méterre
á1ló meglévő épĹilet átala|<ttásának kivételével az
építési engedéllyel építhető épitméĺy felújítása,
helyreállítása' korszeríisítése, homlokzatanak
megváLtonatása esetében, ha az építési
tevékenységgel az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
megváItońatni, áta|akitan, elbontani' kícserélni,
megerősítenivagyváItozatlanformábaĺúj jáépiteni.

4. közerületen, valamint az épitési telek köZterülęti
hatźrźn a nettó 20,0 m. alapteľĹiletet az építési
tevékenységet követően sem meghaladó mérettĺ
keľeskedelmi, szo|gá|tató, illetve vendéglátó
ľendeltetésű épü ítése. bővítése esetén.

Bud.apest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő-testĺĺletének

..n0É.(.....) iinkoľmányzati ľendelete
az építósiiggyel tisszefiiggő egycs hclyi

tinkoľmányzati hatősági eljáľások ľészletes
szabá|yaĺľól szóló 5/20 13.([. 1 0.) tinkoľm ány zati

rendelet mĺódosításáľól

1. $ A Rendelet 3. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,3.s Településképi véleményezési eljárást kell
lefolytatni
c) új építmény építéséľe vonatkozó engedélyezés

esetén,
d) meglévő építmény bővítésére, valamint a

településképet érintő átala|<ltásźlra íľányuló
építési, összevont vagy fennmaradási
engedélyezési eljáľásokat megelozően

kivéve a főváĺosi helyi értékvédelem aIá vont
építmények esetében.

2. s A Rendelet 4.$-a a következő új c) ponttal
egésziil ki:
[4's A telepüIésképivélemény alapjót képezi:
'''...c) míĺemlékek esetén a Forster Gyula
Nemzeti oröksésvédelmi és
Yagyongazdálkodási Központ Műemléki
Tanácsadó Testületének szakmai véleménye,
ennek hiányäban a helyí tervtanács
konzultációs véleménye.''

3. $ (1) A Rendęlęt 6. $ 1.pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,1' az építési engedéllyel építhető
építmény áta|akitása, feluj ítás a, helyľeál lítása,
korszenĺsítése,homlokzatánakmegvéitoúatása
esetében, ha az építési tevékenységgel az
építmény tartőszerkezeti rendszeľét vagy
tartószetkezeti elemeit nem kell
megvźłltoztatni, ź./ra|akítanl, elbontani,
kicserélni, megeľősíteni vagy vźitozat|arl
formában újj áépíteni'''

(f) A Renđelet 6. $ 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,4, a nettő 20,0 m" alapteľületet az építési
tevékenységet követően Sem meghaladó
méretiĺ kereskedelmi, vendéglátó ľendeltetésű
épület építése, bővítése ęsętén.''



5. közterületen, valamint az építési telek köZteriileti
hatźtrźn nettó 50 m3 térfiogatot és 3,0 m
gerincmagasságot az épitési tevékenységet kcjvetően
sem meghaladó méretĺĺ' nem emberi tartózkodásra
szolgáló építmény építése, bővítése esetén.

9. park, jtltszőtér, sportpálya megfelelőségi igazolással
vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki
specifikációval rendelke zó mutźr gyainak építése, egyéb
építési tevékenység végzése

10'megfelelőségi igazolással vagy teljesítmény.
nyL|atkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval
rendęlkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás
céIjźnanem szolgálő,vagy legfeljebb 180 napig fennálló
a) ľendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi
tető, |e|átő, mutatványos, szőrakońatő, vendéglátó,
kereskedelmi, valamint előadás tarttsára szo|gá|ő
építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélý nýjtó építmény,
c) levegővel felfujt vagy feszített fedések
(sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda
építése.

(3) A Rendelet 6. $ 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,5. nettó 50 m, térfogatot és 3,0 m
geńncmagasságot az építési tevékenységet
követően sem meghaladó méretrí, nem emberi
tartózkodásra szo|gá|ő építmény építése,
bővítése esetén.''

(4) A Rendelet 6. $ 9. pontja helyébe a következő
renđelkezés lép:

,,9. park, jźúszőtér, sportpálya megfelelőségi
igazolással vagy 20Í3. július l-e után gyártott
szerkezetekesetébenteljesítménynyĹ|atkozattal
ľendelkęző mutárgyainak építése, egyéb építési
tevékenység v égzése.,,

(5) A Rendelet 6. $ 10. pontja helyébe a kovetkező
rendelkezés lép:

,,10. megfelelőség igazolással - vagy 2013.
július l.je ltáĺ gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyi|atkozattal - rendelkező
építményszerkezetu, tömegtartózkodás céljara
nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló szíĺpad, színpadi
tető, |elátő, mutatványos, szőrakoztatő,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás
tartásár a szo|gáĺő építmény,
b) klti|ítási vagy elsősegélý nýjtó építmény,

ą levegővel felfujt vagy feszített fedések
(sátorszerkezetek),
d) ideíg|enes fedett lovarda,
e) az a) és ä) alpontokban meghatźlrozott
rendeltetéssel ľendelkező és legfeljebb 50 fo
egyidejiĺ tartózkodásaľa alkalmas vagy nettó
20 m2 alapteriiletet meg nem meghaladő - az
oľszágos Tűzvédęlmi Szabá|yzat szerinti
állvány jellegű építmény
építése.''

4. s A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1.

melléklete


