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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberĺ Eľőforrás Bĺzottság véleményezi

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságjavasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesz-
tés megtárgyalásźi.

Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismertetése

A Képviselő-testtilet a Il6l2015.(V.14.) sz.határozatźlban úgy döntott, hogy a Józsefuárosi
Keľtileti Építési Szabźiyzatfuő| sző|ő 6612007,(XII.IĐ önkormányzati ľęndeletet 1ĺórÉsz;
módosítja a776lA,aI22lAésaI22lB tömbĺikľe vonatozőan (atömbök á|talhatárolttertile-
tek: Práter utca _ Nagýemplom utca _ Corvin Sétány _ Futó utca' illetve a Pľáteľ utca _
Bókay János utca _ Corvin Sétány _ Leonardo da Vinci utca és a Corvin Sétány _ Bókay
János utca _ Tomő utca - Leonardo da Vinci utca ). Eľre vonatkozőan teleptilésrendezési
szerzódés megkötésére is felhatalmazta a polgáľmestert.

Az egyeztetések eredményeként a Corvin Zrt. nem lett részese a településľendezési szerző-
désnek, ezért a I22lA és a t22/B tömböket nem fogja lľrrtďrmazni a ĺórÉsz módosítása. A
településrendezési szerzoďést csak a 116lA tömb (Práter utca - Nagýemplom utca _ Corvin
Sétány _ Futó utca źital határolt terĹilet) vonatkozásában a Sandler Kft-vel (cégegyzékszám:
01 09 882204, a GLD Investment Group egyik tagáva|), aPráter utca 35. (36322 hrsz) telek
tulaj donosával kötotte az Onkorm ányzat.
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A 706l2015.(VI.29.) számu hatttrozatźhan a Városgazdźĺ|kodtlsi és Pénzügý Bizottság (a

továbbiakban: VPB) úgy đöntött, hogy a 116lA tömbre vonatkozó JOKESZ módosítással
összefüggésben háromoldalú tervezési szerzőđést köt a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft-
vel, mint Tervezővel, azza\, hogy a költségek viselését a Sandler Kft., mint Megľendelő vźi-
|a|ja. Az onkormanyzat 2O15.jú1ius 9-én megkötötte a településrendezési szerződést és a
tervezési szerződést is.

A 84412015 (VII. 31') számú hatátor,atttban a VPB rigy đontött, hogy a 116lA tömbre vonat-
kozó JóKÉSZ módosítással <lsszefiiggésben a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft-vel, mint
Tervezővel megkötott háľomoldaltĺ tervezési szeľződést módosítja a Százađos tŃ 14. szám
alatt levő Pitypang ovodát is tarta|mazó 310. ttimbre (Szörény utca - Paze||er Jakab utca _

Stróbl Alajos utca - Szźu;ađos ít álta|hatáľolt tertilet) vonatkozó JOKESZ módosítás igé-
nyével kiegészítve azza|, hogy a költségek viselését a Sandler Kft., mint Megrenđelő to.
vábbra is váIlalja.

A VPB ugyanebben a hatátozatában arról is döntött, hogy a 116|A tömbľe vonatkozó
loĺ<Ész módosítással összefiiggésben a Sandler Kft-vel, mint a Cél megvalósítójával meg-
kötott településrendezési szeľződést módosítja a Szźnađos tÍ 14. szám a|att levő Pitypang
ovodát is tartalmaző 3I0. tömbre vonatkozó JOKESZ módosítás igényével kiegészitve az-
za|,hogy a költségek viselését a Sandler Kft., mint Megrenđelő továbbra is vállalja.

ĺ. ĺórÉsz módosítása az egyszerusített eljárás keretében folyhat a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integráIt településfejlesztési stratégiáről és a településľendezési eszkozölaol,
valamint egyes telepiilésľendezési sajátos jogintézményekről szőIó 3I4l20|2, (XI.08.).
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormiíny rendelet) 32. $ (4) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően . A 2015. augusztus 27 -én az á||arnigazgatäsi szervek részéte a JOKESZ módo-
sítás tervezete vélęményezésre kikĹildésre keľĹilt. A véleményezési szakaszt a Képviselő-
testtilet a 209l20I5.(x. 1 7.) sztlrĺÍlhattrozattxa| |ezárta.

Az ti|ami faépitész a Kormányrendelet 40.$-a alapján a zźrő szakmai véleményét 2015. ok-
tőber 12-én megadta, ebben a településľendezési ęszkoz módosítása ellen kifogást nem

emelt. (1. sz. melléklet)

II. A beteľjesztés indoka

A3l4l20t2. (XI.08.). Korm. rendelęt 20. $ (3) bekezdése a|apjźn a keľületi építési szabźiy-
zatot (így annak módosításait is) a keľülęti onkormtnyzat képviselő-testülete állapítja meg.

Tárgyí ügyben eztmege|őzíugyanezen Korm' rendelet 41. $-ában szabźůyozott egyszenĺsí-
tett eljarás, me|y e|járás lefolytatásra kęrĹilt.
Mindózek atapjltna Képviselőtesttilet döntése szükséges aloĺ<psz módosítására vonatko-
zőan.

Tekintettel a3I4l20I2. (XI.8') Korm. rendelet 43. $ (1) bekezdés b) pontjára, a módosítás a

közlést követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadást követő 15. napon léphet hatá,|yba.

ilI. Dtintés céljao pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja arórÉsz módosítási eljárásának |ezárása.

A döntés pénzügyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Képviselő-testtilet d<jntése a Magyarország helyi önkormányzataírőI szőIő 2011. évi
CLXxXx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 10. pontjan, valamint 107. $-an, a

teleptilésrendezési eszkoz módosításĺĺnak egyszerusített eljárás keretei között történő lefoly-
tatása pedig a településfejlesztési koncepciórő|, az integrált településfejlesztési stľatégiáľól
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településľendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdésén, a32. $ (4) bekezdésé-
ben foglaltakon és a 41. $ előírásain alapul.



Fentiek alapjänkérem a2. sz. melléklet szerinti rendelet elfogadását.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosz-

Budapest, 20t5' október 14.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

/ ltI
3{//, (F>ąl,.
dľ. Mészár Erika

aljegyző
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BunnpEsr FÓvÁnos
KonuÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BPD/Oí 0/0 0123-21 2012
Ugyintéző: Kĺjvesi György

Telefon: 06-114856924
E-mail: kovesi.gyorgy@bfkh.hu

Tárgy: Budapest Vl!|. JoKÉsz |116lA és 3í0 sz.
tömbĺik) módosĺtás a 31412o12 (Xl.8.) Korm. r.
40. s (2) bekezdés szerint
Mellék|et:
Hiv. szám: 26-21212015

Kérjük vá|aszában iktatószám unkra hivatkozzon !

Dr. Kocsis Máté po|gármester
Budapest Főváros V|l|. Kerület Józsefvárosi o nkormányzat
,ĺ082. Budapest, Baross utca 63-67

Tiszte|t Polgármester Úr!

Köszönette| vettem Budapest v|ll. JoKÉsz (16tA és 3í0 sz. ttimbök) módosítás (a 31412012K.r,
40. s (1) bekezdés szerĺnt megkÜldött) dokumentációját.
Hivatkozott számú leve|e a|apján a telepü|ésfej|esfési koncepcióró|, az integrá|t te|epÜ|ésfej|esztési
stratégiáról és a te|epĹi|ésrendezési eszkozökről, va|amint egyes te|epÜ|ésrendezési sajátos
jogintézményekrő| szó|ó 31412012' (X|' 8') Korm. rende|et (a továbbiakban: Trk') 40. $ (2) bekezdés (a)
pont) fe|hata|mazása a|apján az alábbizáró véleményt adom.
A megkĺl|dött dokumentumok alapján a tervezet véleményeztetése a Trk' e|őírásai a|apján,
egyszerűsitett e|járássa| történt.
A partnerek a tervezetet 2015. 08. 27. - 08.15. között vé|eményezhették.
A Képviselő-testulet 20912015 (|X.17.) számú rendeletéve| a vé|eményezési szakasá és a partneľségi
egyeztetést |ezárta, a rende|ettervezetet végső vé|eményezésre megkÜldenijavaso|ta.
A tervezette| kapcsolatban jogszabá|yon a|apu|ó e|ĺenvélemény nem maradt fenn,
A tervezette| kapcsolatban további szakmai észrevéte|t nem teszek, de fe|hívom a figye|mét arra, hogy a
jogalkotásról szó|ó 2010. évi OXXX. törvény 2.s (4) bekezdés b) pontja érteĺmében az önkormányzat
Képvise|ő.testÜ|ete á|ta| a|kotott rende|etnek il|eszkednie ke|| a jogrendszer egységébe, ennél fogva az
más jogszabá||yaĺ nem lehet ellentétes, ezért jogszabá|yon a|apu|ó vélemény, észrevéte| a
jóváhagyáskor nem maradhat fenn.
Tárgyi te|epti|ésrendezési eszkciz e|fogadása, és hatá|yba|épése a Trk. 43. s - ban foglaltak szerint
történhet.
Fentĺek sze,rint kérem, hogy a jóváhagyott terv egy hite|esített pé|dányát irattári e|he|yezésre |rodám
részére eljuttatni szíveskedjen'
Budapest, 201 5. október 1 2.

TĺszteIettel:

Dr György |stván
Korm ánymegbĺzott megbízásából

,"L ( f 
"/'"-:>Dr. Sers|iné Kócsĺ Margit

Építésügyĺ osfá|yvezetö Á|ami Főépítész

Értestj|: 1.) Címzett
2.) Budapest Főváros Koľmányhĺvata|a, Építésügyi és Örökségvéde|mi, Hatósági, oktatási
Fe|Ügye|eti Főosf á|y, Torvényességi Fe| Ügye|eti osáá|y
3.) lrattár

Építéstigyi és orökségvédeIm|, Hatóságl, oktatás| és Törvényésségi FelügyeIeti Főosztály
Építésůgyi osztáty székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.; te|ephe|ye: 10ĺ4 Budapest, Logodi u. 38.40'

PostacÍm: 1364 Budapest,Pt.:234 -Te|efon: +36 (1) 4856945
E.maiĺ: kocsi.margit@bÍkh.hu - Hon|ap: www.kormanyhivata|.hu



2. sz' melléklet
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onko rmány zat Képvise|ő-testiiletének

....lf015. (.... ......) önkormányzati ľendelete

a Józsefváros Keľületi Epítési Szabáiyzatáľól (JóKESZ) szóIó 6612007. (xII.12.)
łinkormányzati rendelet mĺódosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptor-
véĺly 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében el1źrva, az
épített kömyezet a|akításáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. $ (3) be-
kezdés c) pontjában kapott ťe7hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. s A Józsefuáros Kenileti Építési SzabtĺIyzatáról (JOKÉSZ) szőIő 6612007. (XII.12.) ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. $-a a következő (8) bekezdéssel
egészĹil ki:

',(8) A Práteľ utca - Nagýemplom utca - Corvin sétány - Futó utca által határolt 116lA.
tömb teľĹiletén keľítés az elsodleges építési helyen kívülnem létesíthető.''

2. $ A Rendelet 16. $-a a következo (9) bekezdéssel egészĹil ki:
,,(9) A Práteľ utca _ Nagýemplom utca _ Corvin sétány - Futó utca á|tal határolt 116lA.

tomb területén belül az ''Epítési he|y kizćrőlag terepszint alatt beépíthető részén,, az
aláépítés oly módon alakítandó ki, hogy a tetején kialakított rendezett tercpszint az
utcai járdavonal szintje ťolé legfeljebb 0,90 métęrręl emelkedhet.''

3. s A Rendelet 28. $-a a kovetkező (9) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) A Százados út - Sztjrény utca - PazeLler Jakab utca - Stróbl Alajos utca źůta| határolt

310. tömb terĹiletén alapfokú önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén
az épu|et megengedett legkisebb építménymagasság 7. számű tźtb|ázat szenŃi érté-
ke figyelmen kívĹil hagyható.''

4. $ A Rendęlet 3' mellékletének a L16lA. tömbľe vonatkozó része helyébę e rendelet 1.

meiléklete lép.

5. s E rendelęt tenileti batźiya Budapest VIII. kerĹilet, Józsefuáros e rendelet 1. mellékleté-
ben lehatĺírolt teľületre (Pľáter utca _ Nagýemplom utca - Corvin sétány - Futó utca áI-
ta| határo|t 116/A. tömb), valamint a Szźnađos út - Szörény utca . Pazel|ęr Jakab utca -

Sti.obl Alajos uica á|ta|hatátolt területľe (310. iömb) terjed ki.

6. $ E rendelet a kihirdetését követő 15. napon |éphatźiyba.

7. $ A Rendelet a következo 39lA' $-sal egésztil ki:
,,39lA, $ A Józsefuáľos Kertileti Epítési Szabźiyzatáról (JOKESZ) szólő 6612007.

(XII.12.) önkormányzati ľendęlet módosításáľól szóló .,,120|5. (... ...) önkoľmĺínyzati
rendelettel (a továbbiakban: Módľ.) megállapított 1.-5.$-át a Módr. hatá|ybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalm azní kęI7.,,

Budapest,2015.

Danada-Rimán Edina
jegyző

tartós távollétében
dr. Mészár Erika

aljegyző

dr. Kocsis Máté
po1gármester



INDoKoLÁS

e. ĺŐrcÉsz módosításának indoka a 1161A tömb vonatkozásćtban a Préť.;er utca - Nagy
Templom utca saroktelek esetén a terepszint a|atti beépítés lehetoségének kiterjesztése a
parkolók kedvezőbb kialakítása érdekében; a 310. tömb esetében pedig az előírt építmény-
magasság minimum alóli mentesítés a Szt.zadosűt 14. sz. a|att óvoda építése végett.

1.$ A szabáIyozźtsi terv kötelező előkertet ír elő a Nagy Templom utca mentén a 116/A
tömbben azutca optikai kiszélesítése érdekében. A magasabb szinhí jogszabá|y azonban
lehetővé teszi kerítés létesítését a telekhatáron. Ennek megakadályozása érdekében ke-
rü1 előírásra a kerítés építés tiltása.

2.$ Az épitészeti koncepció a|apján a Pľáter utca _ Nagy Templom utca saroktęlken tewęzett
épület ťoldszintjén üzletek lesznek, melyek köztertileti kapcsolata az e|őkertben kialakĹ
tottterasz lehetne, melynek a *9Ocm-nél nagyobb megemelése optikailag már zavarná' a
Iátvány, illetve 1,0 magasabban pedig már teľepszint feletti beépítésnek számitana, ami
pedig a Corvin Sétány koncepciójának ebben azutcćlban nem felelne meg.

3.$ A tewezett módosítás céIjakizárőIag a31'0. számu tömb övezeti besorolása keretében
meghatározott minimális építményrrragasság értékének figyelmen kívül hagyására irá-
nyul alapfokú nevelési, oktatási intézmények elhelyezése, a konkrét esetben az tj Pity-
pang Ovodateruezett éptiletének megvalósulása érdekében. A vonatkozó építési övezet
egyéb szabá|yozási határértékei, paraméterei, illetve egyéb eloírásai nem változnak. A
vizsgálatok kimutatták, hogy a tömbön beltil felmért épületek egýke sem haladja meg
az építménymagassági minimum értéket. A tervezéssel érintett 3888112 és 38877 hrsz.
telkeken az e|he|yezésľe kertilő épület megengedhető legkisebb építménymagasság fi-
gyelmen kívĹil hagyása lehetővé teszi az új óvoda létesítését.

Á e ĺ łAlzía.z 1 ^- ^^11 A1.1^LA^^1- 11Ĺt A +:*L-^ --^^^+1.^-! ^-^LA1-'^-:^: +^-.: ^1A!-A^^:..t.s fl. J\,'I\.DĎZJ J. sZ. Itlt'lr('t|rEt('rlvlt l l(,/fl' Lulllult' vullatl{ru.Zu sL.aUd|yvLi4Ďl Ltrlvl 9lurl4Ď4r

helyébe a jelen módosítás előírásai lépnek.

5'$ A módosítás tenileti lęhatárolása.

ó.$ Hatályba léptető rendelkezések.

7. $ Atmeneti rendelkezés.
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