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Képviselő.testiilete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

A föépítészi tevékenységről sző|ő 190l2009.(IX.15.) Korm. ľendelet 2.$ (5) bekezdés c)

pontja a|apján a kenileti ťoépitész ťe|adata a területfejlesztéssel- és rendezéssel, a

településfejlesztéssel- és ľęndezéssel, továbbá az épített kömyezet a|akítźsáva| és védelmével,

továbbá az epitésiggyel kapcsolatos teleptilési önkormányzatí fe|adatokkal kapcsolatos

döntések előkészítése. A feladatok részletezése a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben keľĹilt

pontosan megfogalm azásr a.

Ugyanezeĺ Korm. rendelęt 8.$ b) pontja alapján az ĺjnkormźnyzati foépitésztapaszta|atairő|

évente tájékoztatást ad a képviselő-testtilet szźtrnźra,me|y az előteľjesztés mellékletétképezí.
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E|őteľiesztő: Danada-Rimán Eđina iewző tartós távollétében dr. Mészár Erika alięevzo

A képviselő-testt'ileti ülés időpontj a: 2015 , decęmber 3. . sz. napirend
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Képviselő-testtiletnek az előtęri es ztés męńáreyalását.
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Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 201 5. november 23.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

Danada-Rimán Edina
jcgyző

nevében és megbízásából
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dr. Mészár Erika
a|jegyző
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dr. Mészár Erika
a|jegyző



Beszámoló a kerületi főépítészf015. évi tevékenységéľől

Jogszabályi ktiľnyezet

Az épített környezet alakításáľól és védelméről szóló 1997. évi LXXVil. törvény
(továbbiakban Etv.) 2.$ 16. pontja a|apjtn az ',Önkormányzati 

(megyei, települési, a
fłĺváľosban füváľosi és kcľülcti, tćtsć,g)főépítész: a hclyi önkorm{tĺyzat tclcpülósrcndczósi,
valamint e törvényben meghatźrozott egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit
előkészítő szemé|ý,. AzBtv.6/A $. (3) ,,a települési önkormán}"zat (fővárosban a Íi5városi és

a kęrĺ.ileti önkormányzat) az építésügyi feladatát a helý rendęletei megalkotásáva| és a
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fbvárosban a frvttrosi és a
kerületi) vagy térségi - a főépitészi tevékenységľől szóló kormányrendeletben foglaltak
szęrinti - önkormánvzati foépítész közľemúködésével látia el''.

A föépítészi tevékenységľől sző|ő I90|2009.(IX.15.) Korm. ľendelet részletezi konkrétan az
önkormányzati fbépítészek feladatait

,,8. $ Az <inkormányzatifoépitész
a) az á||ami fôépítészi hatáskĺjrében eljáró fövárosi és megyei kormányhivatallal és az

érintett onkoľmányzatok fłĺépítészeivel egyĹittműködve elősegíti az illętékességi teniletét
érintő tenilętrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

b) fo|yamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatafuő|
éventę tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-tęstiilet
(közgytiłés) részére,

c) kozremtlködik a kultuľális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a

kulturális orökség védetté nyilvánításánakrész|etes szabályairól szóló miniszteri ręndeletben
fo g1 al takk al kap cso 1 ato s ö nkorm án yzatí f eladatok el l átás áb an,

d) sza\<nai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a telepiilés egységes táji
és építészeti arculatán ak a|akításźú,,

e) közremĺĺködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök
nýlvántartäsźĺra, a szabźiyozásokon alapuló adatszo|gáItatásra és az ezze| kapcsolatosan
felmerülő költség megźi|apitására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

fl részt vesz - szükség szerint adatok szo|gáItatásával - az illetékességi területére vonatkozó
területi és telepiilési információs rendszerek kialakításźtban és miĺködtetésében,

g) vezeti a helý önkormányzati tervtanácsot'
h) gondoskodik a helyi tervtanács nyi|vántartásának vezetéséről, és abból adatokat

szolgźt|tat az źů|arri ffiépítésznek ) .

i) kozremískcidik a települési önkoľmányzat Etv.-ben megllatározott építésügyi feladatainak
az e|Iátásźlban.

10. $ (1) A települési, a térségi füépítész |átja el a települési önkormányzat
településszerkezeti tervének, helyi építési szabáIyzatának elkészítésével, felülvízsgá|atáva|
osszefüggő következő feladatokat:

a) đöntésľe előkészítí a rcndęzés alá vonandó terĺiletre vonatkozó javaslatot, a tervezési
megbizás feltételeit és k<jvetelményeit,

b) e|készitĺ az e(őzetes tájékoztatást az érđeke|t á|lamigazgatási szervek, az éintett
á||ampo|gárok, szewezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az éľintett
egyéb települések <inkormányzati szervei részére a ręndezés helyéről, cé|járőI, várhatő
eredményéről,

c) ate|epulésrendezési eszközök készítése során folyamatosan egyĹittmiiköđik a tervezőkkel
és képviseli az önkormányzat érdekeit,

d) szervezi és iránýtja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során
biztositja a településrendezési eszkozök készítésének nyilvánosságát'



e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beerkezett észrevételek
Íigyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközĺiket,

/ gondoskodik a megźi|apítás során hozott vtitoztatások átrezetéséről, illetőleg szükség
sz erint az ujb ő|i vél eménye ztetés lefolytat ás aró 1,

g) nýlvríntartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrenđezési
eszkĺizokľől, valamint - amennyibeĺ az információtechnológiai feltételei biztosítottak -
gonĺ1oskodik a hatályos tele,pĺilésľenĺlęzési eszkĺizöknęk az önkormáĺyzat honlapján töľténő
kozzétételéroI,

h)kérésretźĄékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,

Đ előkészíti aZ önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos
szabtiyozásź.i', és figyelemmel kíséri annak érvényestilését, gondoskodik aZ azo|<kal

ĺisszefiiggő nýlvantartás vezetéséľől,

7) kíilön jogszabáIyban foglaltak szennt, illetékességi teľületét érintően vezetí a telepĺilési
önkormányzat, illetve a települési önkoĺmányzatok társulása által mfüödtetett építészeti-
műszaki tervtanácsot,

k) nýlvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácsontárgyalt tervđokumentációkról.
(2) A teleptilési, a téľségi foépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési,

településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyoĺ-gazdá|kodási programjának
elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érinto részeinek
összehangolásaban és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormźnyzatnak
az elozőe|<kel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

11. $ (1) A települési, a térségi főépitész egyĹittműkodik az illetékes ťoldhivatallal, az
építéstigyi nýlvántartástvezetó hatóságokkal és alkalmaző intézményekkel' az építésügý és

más hatóságokkal, a települési főmérnĺjkkel, valamint a véleménynýlvanításra jogosult
áL|ałni gazgatási s z ervekkel.

(2) 
^ 

főépítészek feladataikat összehango|tan végzík, gondoskođva az egységes szakmai
elvek és a helý sajátosságok egyidejtí érvényesítéséről. Szakmai tevékenységĹik
összehangolása és működési feltételeinek figyelemmel kísérése a miniszter, illetve az ti|ami
főépitész fe|adata.,,

Az épitészeti örökség helý védelmének sza|<rnai szabäIyairő| 6611999. (Vm. 13.).FVM
rendelet 3. $ (2) bekezdése a|apján,,a helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítése azBtv.6.
$ - ának ( 6 ) b ekezdé s e éĺtelméb en az önkormányz ati fo építés z fe|adata.,,



Szeľvezet

A Főépítész kźnýtása aLá tartozík a Városfejlesztési és Főépítészi Üglosztály. Két irodában
(Városfejlesztési koda, Főépítészi koda) a főépitész, mint ügyosztályvezető irźnýtása alatt
összesen 10 fiĺs csapat dolgozik a városfejlesztés, városrendezés, a kerület
építészetiltelepĺilésképi arculata érdekébęn'

A Városfejlesztési koda munkatársai :

Annus Viktor irodavezető

Csongrádi Ferenc
Forgács János
Horváth Enikő
Szaľka-TurőcziTimea
Kemper Zsombor (megbízási szerződéssel)

A Főépítés zi Iroda munkatársai :

Iváný Gyöngyvér irodavezető
Labaĺcz Domonko s B enj amin
Lőinczyné Ze|inka Szilvia (szülési szabadságon)
Péterffy Márton
Szomolánüné Kocsis Beatrix



A ľ.őépítészi |roda tevékenységei:

1. A KERÜlBľr nľÍľBsĺ SZABÁLYZ^T (JoKÉSa ES A SZABÁLYoZÁSI TERV
ľróuosÍľÁsa.rľłr KooRDINÁl,Ásł
o 116lA és 310. tomb (elfogadva)
o 125-tömb(folyamatbaĄ
o Qąn2-\4{VAG tdmb (folyamatban)

o Józsefuárosi pályaudvar telekosztás miatt (elfogadva)

o Tisztviselőtelepi mentőállomás elhelyezése és ľĺe.v telep telekľendezés miatt
(folyamatban)

2. AZ ur rovÁRoSI TELEPÜLÉsľEľI,BSZTÉSI És -RBľDEZESI ESZKoZOK
vnr,nuÉNYEZESE

o Településszerkezeti Terv (TSZT) - Fővárosi Rendezési SzabáIyzat (FRSZ)
o Integľált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

3. TELEPtjLnsxľpl ELJÁRÁSoK LEFoLYTATÁSA oľromĺÁľyzaľr
HATOSÁGI JOGKORBEN
o teleptilésképi bej elentés

o településképi véleményezés
o településképi kötelezés

4. KERt]LETI TERVTANÁCS vĺuxooľETÉSE
s. ľoÉpÍľ ŕlszl vÉlnnĺľNYEZÉS

o teleptilésképi véleményezésí eljárásban
oközterĹiletfoglalás

omiikodési engedély
o gépjármiĺ-férőhely
oHivatal homlokzatának belső és ki'ilső źta|akítäsa

6. HELYI ÉnrÉxvnDELEM nlorBszÍľnsn
7 . A Ro ZTERÜLET Rol, lÁľrrATo ľron oľ ELHELYEZESRE KERÜLO

EMLÉKMÚvnx vnm'ľlÉNYEZESE
o szobrok
oemléktáblák



1. A KERÜLETI ÉpÍľÉsI sza,BÁr,yzaľ 1;oxÉsz; ns a sza.nÁĺyozÁsĺ TERv
vĺónosÍľÁsa.rNa.x KooRDIIYÁl,Ásł

] 16 A és 3]}-tomb kl.fogądva)

A Képviselő-testĹilet a II6/2015.(V.14.) sz. hatźrozatában úgy döntött, hogy a

Józsefuárosi Kerületi Építési Szabźiyzatáro| sző|ő 66\2OO7.(XII.I2.) önkormányzati
rendeletet (ĺórÉsz) módosítja a 11'6/A, a I22lA és a I22/B tombokĺe voĺatozőan (a
tömb<jk áIta|határolt területek: Práter utca _ Nagýemplom utca _ Corvin Sétány _ Futó
utca, illetve aPrźier utca _ Bókay János utca - Corvin Sétány - Leonardo da Vinci utca és

a Coľvin Sétány _ Bókay János utca _ Tömő utca - Leonardo da Vinci utca ). Az
önkormányzat érdeke, hogy a Józsefuáros központjához koze|i területen az e|hanyago|t,

üres építési telkek minél hamarabb beépüljenek, rendezett utcakép alakuljon ki, ennek

érdekében szĹikséses a rorÉsz módosítása.

A84412015 (VII. 3I.) számíhatározatában a VPB úgy döntött, hogy a 1|6lA tömbre

vonatkozó lorÉsz módosítással összefüggésben megkötött háromoldalú tęrvezési
szerzi5déstmódosítja aSzázados tlt 14. szám a\attlevő Pitypang ovodát is tarta|mazó 310.

tömbre (Szĺirény utca - Paze||et Jakab utca _ Stróbl Alajos utca - Szt.zađos tlt á|ta|

határolt tenilet) vonatkozó lorÉsz módosítás igényével. A Képviselő-testület a 43l2O15.

(X.22.) önkormányzati rendeletét megalkotta aJőzsefváľosi Kerületi Építési Szabá|yzatrő|

1ĺ órÉ s z; sző|ő 6 6 / 20 07 . (Xiľ^. I 2. ) önkoľmán yzati r endel et mó do sít ásźr ő|'

I 2 5 -tamb (folvamatban)

A llepuselo-testulet a LIU/2U15.(r2t.Il.) szamu natarozataban ugy oontott, nogy a

Józsefuáľosi Keľületi Építési SzabáIyzatźrő| sző|ő 66|2OO1.(XII.|2.) önkormányzati
ugy döntött, hogyA Képviselő-testtilet 210/2015. (rx.17.) szamu hatźrozatźtban

rendeletet (JOKESZ) módosítja a 125. tömbre vonatkozóan. Az önkormtnyzat érdeke,

hogy a Józsefuáros közpondáhozkoze|i teľtileten az e|hanyagolt, üres építési telkek minél
hamaľabb beépüljenek, renďezett utcakép alakuljon ki, ennek érdekében szükséges a
lol<Ész módosítása. fO15. decemberében váľható végleges Képviselőtestületi d<jntés a

rendelet módosításrói.

A 3f3l2013. (VIII'29.) számu határozattlban a Képviselő-testtilet úgy dontött, hogy módosítja a
rorÉsz-t a volt Ganz-Mtlvag területľe vonatkozóan, k{ilönös tękintettel az ott megjelenő

funkciókľa és a megváltozott jogszabtiyikörnyezetre. A JOKÉSZ felülvizsgálat és módositás cé1ja

a Gatu-Mávag terület rendezésének átgondolása. 2015. decembeľében várhatő végleges

Képviselő-testtileti döntés a rendelet módosításról.



Jó z s e.fv áľ o s i p óĺy audv ar t e l e ko s zt á s a (e l'fo q adv a )

A Kormány a 139612013. (VII.2.) Korm. hatźrozattlban döntött a Holokauszt
Gyermekáldozatajnak Emlékhelye _ Európai oktatási Központ |étrehozástről, melyet a

Józsefuárosi pályaudvar Íbépületeiben kívánt elhelyezni. A Képviselő-testtilet a 15/2015.
(III.31.) <inkormanyzati rendeletét megalkotta a Józsefuárosi KeľĹileti Építési
Szabźiyzatről (JOKÉSZ) szóló 66/2007. (X[.12.) önkormányzati renđelet módosításáľól,

melyben megteremti a terülęten a telekalakítás lehetőségét, így ateri|etätadást is.

Tis znis előt el epi mentő állomás é s MtíV rcl ep (folv amatb anl

2015. év októberében az országos Mentőszolgálat és a Szent Máľton Gyermekmentő
Szolgálat Közhasznri Alapítvány Budapest

Főváros VIII. kertilet Jőzsefvźrosi onkoľm ányzatot, hogy a Budapest VIII. kerül et, Orczy
tń 32lb szám a|atti ingatlanon mentőállomás megnýtásźtt tervez1k, Az egyeztetések során

tísztázásra keľült, hogy mindenképpen szükséges lenne a loĺ<Ész módosítása tekintettel
arra, hogy Józsefuárosban több egészségtigyi intézménY is van, azonban mentőállomás

nincsen, ennek idetelepülése a kertileti lakosok el|átásät nagy mértékben javítanä.

A Budapest VIII. keľület, MÁV-teleppel összefüggésben Buđapest Főváros
Kormányhivatala XI. kerĹĺlęti Hivatala Földmérési és Földügý osztá|ya a II. foku
határozatában a 38818l20, a 38818/36 és a 38818l37 heIyrĄzí számu telkekre vonatkozó
telekalakítási engedélykérelmet elutasította a rcrÉsz és a magasabb szintű (fĺĺvárosi)
jogszabá|y ellentmondásos tartalmáľa hivatkozva. Tekintettel a lĺłv-telepen folyamatban

lévő társashźzi bealapításra szükséges a ĺorÉsz módosítása, mivel a telekhatárok
rendezése feltétele az épületek fijldhivatali alaptérképľe történő felvezętésénęk.

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság a II7I|20I5. (XI.16.) sz. hattrozatćtban

döntött aľról, hogy ezek érdekében módosítja a ĺórÉsz-t. Ytrhatőanméga2O|5. évben

ez is elfogadható.

2. 
^z 

Úĺ rovÁRoSI TELEPtjLÉsľnľlnsZTÉSI És -npľDEZÉSI EsZKoZoK
vnlBľĺÉNYEZÉSE

Településszerkezeti Terv (TSZT) - Fővárosi Rendezési Szabál}lzat (FRSZ)
AzÉtv. 10. $ (1) bekezdés szerint ,,a településszerkezeti teľv megllatźrozza a település

alakításĺínak, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
teľületrészek felhasználási mődját, a település mfüöđéséhez szükséges miĺszaki
infľastruktura elemeinek a település szerkezetét meghatároző térbeli kialakítását és

elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdękelt többi

település aIapveto jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet

áIlapoténak javításavagyIega|ábbszintentartásamellett.''



Lz Etv. 2.$ 35. pontja szerint a ,,Fővórosi rendezési szabályzat: a fővarosban a

településrendezés és az épités összehangolt ľendjének biztosítása érdekében az országos
településrendezési és építési követelményeknek, valamint a fóváros településszetkęzeti
tervének megfelelően a teľületfelhasználási egységek beépítési sűniségét, megfiatźrozott
teľületek beépítési magasságát, a fovźrosi infľastrukfura terülętbiztositásttt megáI|apitő
fóváľosi önkormányzati renđelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket
nemtartalmaz."
Mindkét településrendezési eszköz véleményezésében aZ onkormányzat a fóépitész
k<jzreműködésével részt vett. Az 5/2015. QI. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott

Budapest füváľos rendezési szabá|yzat (továbbiakban: FRSZ), és az 50120|5. (I. 28.) Főv.
Kgy. hatáľozattal e|fogadott Fĺĺvárosi teleprilésszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2015)
módosítási eliárása folyamatban van tekintettel a keľtiletek által felvetett problémákľa.

Int e gr ál t T e l ep'ĺil é s-fej l e s zt é s i S tr at é gi a ( IT S I

Az épített környezet alakitásárő| és védelmérő| szőIő 1997. évi LXxVuI. törvény szerint

az InÍegráIt Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a településfejlesztési
koncepcióban foglalt komyezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását
egýdejűleg szo|gáIő kozéptávű fejlesztési progľam. A Képviselő-testĹilet 9/2015. (I.fz.)
számí hatźtrozatában a Belügyminisztéńummal kötendő a ,,Ferĺttarthatő
telepiĺlésfejlesztés a kís. és középváľosokbaďfováľosi keľületekben Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása,, elnevezésű projekt megvalósítása érdekében
döntött az EgyĹittműködési Megállapodás megkötéséről és a városi koordinátoľ
kijelöléséről, aki egyben a Városfejlesztési koda munkatársa is. Az EgyĹittműköđési

Megállapođás 20|5. máľcius 30-i dátummal megkötésre került, az abban foglalt
kötel ezetts é geit az onkormányz at az utemterv sz erint telj esítette.

Az ITS teľvezetet a Belügyminisztérium a megküldött ütemterv szerint 2015' augusztus

3l-én kelt levelében jóváhagýa. Mindeközben a városi kooľdinátor határidőľe elkészítette

a tájékoztatót és összefoglalőt az ITS szakmai megfelelősége tekintetében, ame|y a

Belügyminisztéľium részérőI hiánypótlás nélktil elfogadásra kerĹĺl. A Képviselő-teshilet a

20|5. szeptember 17-ei ülésén fogadta el a keľĹileti ITS-t.



3. TELEPtJLnsxBpt aI,ĺÁn'Ásoĺ< LEFoLYTaľÁsa oľronvĺÁnvzĺľr
rĺa'ľosÁcĺ ĺocxoRtsEN

A településfejlesztéssel, a településrendezésse| és az építésüggyel összefiiggő egyes ttirvények

módosításáról szóló 2012. évi CLV[. törvény 7 korábbi törvéný módosított, általában kis
mértében, az épitett környezet alakittstről és védelméľől szóló 1991. évi LXXVilI. törvéný
(továbbiakban: Étv.; azonbanjelentősen. AzEtv.-t érintő változások 2O|3. janutr l-én léptek

hatäLyba' Ezen Törvény felhatalmazása alapján megjelentek azok jogszabályok is, amelyek a

változások részletes előírásait árta|maztźk. Ezen Koľmányrendeletek a|apjtn egyes

építésüggyel kapcsolatos jegyzői hatáskörben lévő eljárások megszúntek, ezze| egýdejíĺleg
új, a korábbiakhoz hasonló eljárások lefolytatására kapott lehetőséget a polgáľmestęr. Az
Étv.oz.$ (6) bekezdésében fe|hata|mazást kapott a települési (fbvárosban a kerĹileti)

önkormányzat arÍa, hogy rendeletben á||apítsa meg azofi építési terlékenységek körét,

melyeket telepiilésképi bejelentési eljáráshoz köt, egýttal ennek az eljźrásnak a részletes

szabáIyait; valamint a településképi kotelezési és a településképi véleményezési eljáľás

részletes szabźiyaít. Ezen felhata|mazás a|apján alkotta meg a Képviselő-testtilet a

3I4|20I2.(XI.08.) Korm. renđelet keretei között az 5/2013.(II.10.) sz. ľendeletét a
településképi eljárásokkal összefüggésben. Ezen e|jźtrásokkal összefiiggésben a polgármesteri

döntéseket a jogszabä|yokban előírtaknak megfelelően a ťoépítészkészíti eIő.

t e l epül é s kép i b e i el e nté s
AzEtv.30/D $ a|apján a polgármester hatósági engedélyheZÍ7em kötött tevékenységek

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

reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások (funkcióváltások) tekintetében

településképi bejelentési eljárást folýathat le. Ennek részletes szabáIyait a

3I412012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet 23.$-a tartalmazza.

20]5. évben
(nov. 20-ig)

homlokzat felúiítása 38

ný|ászárő cseréje 51

reklámelhelyezés 38

rendeltetésmódosítás 22

nemzeti dohánybolt (vegyes ügyek)

egyéb 125

osszesen 274



t el epül é s hźpi v é l emé ąle z é s

Az Etv.30/C $-a lehetőséget ad a polgármesternek aľra, hogy az épitésugý hatósági

engedélykérelemhez ,,az íIleszkedési követelményekkel kapcsolatban véleméný' adjon.

Véleményének kialakítźsźthoz kikéri a kerületi ťoépítész vagy a helý tervtanács

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

hatóság szempontj ából kötelező.
2015. évben 49 ngy

teĺepüI ésképi kötelezé s
Az Étv. 29.$ (6) bekezdése és a 314lfO12.(XI:8). sz. Kormányrendęlet 26.$-a

lehetőséget ad a polgármesternek arra, hogy ,,a helý epitészeti értékek, a településkép

védelme érdekében', az ingat|an tulajdonosát felújításra, źlta|akitásra, bontásľakote|ezze,

A településképi kötelezések csak egységes fellépéssel vihetők végig, egy-egy utcában

egýdejiĺ fellépéssel. SzabáIytalan építkezések esetén, kirívó ügyekben kezđeméĺyezett
településképi kötelezést a F őépitészi lľoda.

2015. évben 27 ugy

4. KERÜLETI TERVTANÁCS vĺÚxooľETESE
2011. októbere óta működik a kerületí ťoépítész vęzetése a|att a helyi építészeti-műszaki

tervtanács az 51l20I1.(IX.19.) sz. rendelet (továbbiakban: a Rendelet) alapján. A
településfejlesztéssel' a településrendezésse| és az építésüggyel összefiiggő egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény ilgy módositotta az Étv.-t, hogy új eljárásokat

vezętettbe, illetve ezek lefolýatásźtta adott lehetőséget a polgármestemek' Ezekkozéíartoz1k
a településképi véleményezés is, melynek alapja a helyi tervtanács vagy a ťoépítész

véleménye. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésugyi hatósági szo|gáItatásról szóló 3I2|20I2.(XI.8') Korm. rendelet 14.$.(2)

bek. szerint az építésügyi hatóság a po|gátmesternek a tervtanács vagy a főépitész

álláspontján alapuló véleményét ,jogszabályon alapuló bizonýtékként veszi figyelembe'',

szemben a 2013. január I. nap1áig hatályos jogszabá|yokkal, melyek a|apján a ťoépitészí,

illetve a tervtanácsi véleméný nem volt kötelező figyelembe venni. Az tj eljárással íEy a
polgármester és rajta keresztiil a kerületi tervtanács és a fřĺépítész településkép formáló

sztndékajobban érvényesülni tud. 2015 novemberéig 10 tervtanácsi ülésen 51 tervet bírźit el

a Tervtanács.

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányľendeletek móđosításárő| sző(ő 322l2oI2.(XI.6.)
Korm. rendelet 23.$- a részletesen tźtrgya|ja a központi és a területi tervtanácsok feladatait,

ezęk között azoĺban a nem védett területen lévő nem véđett épületek äta|akításźnak tervei,

illetve az íj épi|etek tervei nem szeľepelnek (kivéve a kiemelt beruházások). A koľábban a

fővárosi tervtanács hatáskoréb e tartoző tervek tźrgya|ása esetén a keľĹileti ötlkormányzat

megkeresi a Fővárosi onkormányzat illetékes ügyosztályát, hogy delegáljon egy tagot a

kerĹileti tervtanács aktuális iilésére. A tervtanács konzultációs jelleggel a Miĺemléki
Tanácsadó TestÍ.ilet feláI|ásáigtárgya|ja a telepĺilésképet érintő műemléki felújításokat.



s. ľ.oÉpÍľ Észĺ vBĺ,nnĺÉľyrzn,s
A.llásfoglalást 85 esetben adott a Főépítészi lroda. ,q. ĺóKÉsz-t, illetve aKSZT-t énĺto, a
teleptilésképet befolyásoló, illetve épitészetí szakmai kérdésekben jogszabálý vagy általános

konzultációs alapon afőépitész véleméný alkot, többek között az alábbi esetekben:

otelepülésképi véleményezési eljaĺásban _ a ncm tcrvtanács köteles ügyekben

o köztęniletfoglalás
omúködési engedély
o gépjármu-férőhely

o fakivágási ręndelet
oHivatal éptiletének belső és külső źttalakitása

6. HELYI ÉnľÉxvÉDELEM rloxÉszÍľÉsn
Az épitettkörnyezet a|akítástľől és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 1Étv.; sz. 5

(2) bekezdése alapján a helý önkormányzatok fe|adata a helyi épitészeti örökség védelme, a

véd etts é g me ghatár o zás a és fenntaľtás ának b i zto sítás a.

AzEtv.57. $ (3) bekezdésének 2006. május 1. ótahatályos módosítása megadta a Íővárosi

kertileteknek is a fe|hatalmazást az alábbiak szerint: ,,A helý védetté nyilvánításľól vagy
annak megszĹintetéséről, továbbá a védettséggel összefiiggő korlátozásokról és

kötelezettségekről és támogatásokľól a települési önkormányzat (a fiivárosban a fĺívárosi és a

kertileti onkormtnyzat is) rendeletben đönt.'' Ennek megfelelően a Képviselő-testÍilet
megalkotta a lőzsefvźros helý építészeti örökségének védęlméről sző|ő 521201 1. (X.19.) sz.

rendeletét, mely gyakorlatilag ugyanolyan rendszerben működteti a védetté nyilvánítási
eljárást, mint ahogy a műemlékké nyilvánitási eljárás zaj|1k' A rendelet megalkotásakor 5

épületet nyilvánítottunk védetté, 20l3-ban a Palotanegyedben ĺisszesen ó9 ingatlanľa került
valamilyen szintiĺ védelem (egyedi, utcaképi, homlokzat). Jelenleg a Népszínhźnnegyeđ és a

C s aľnok ne gyed épül eteinek v izs gá|ata zajl'Lk.

A mtiemlékké nýlvánítási eljáľás során a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté

nýlvánításárő|, ný|vántartásáről és a régészeti feltárás részletes szabáIyairő| 80/2012. (XII.
28.) BM rendelet 2lB s (7) bekezdése alapján a polgármester véleményezi az önkormányzat

kozigazgatási terülętén műemlékké nyilvánítaní tewezett ingatlanokat. Jęlenleg 11 épület

védetté nyi lvánítási elj áľásanak megindul ás átóI v aĺ tudomásunk.

t0



7. A KozTERÜlBľnol lÁľHa.ľó ľĺŐooľ ELHELYBzÉsnB rnnÜro
BvrlÉ xvĺÚvpx vÉr,nivĺÉNynzr sn

A Magyarország helý önkormáĺyzatairól szóló CLxXXx. tv. 42.$ 8. pontja aLapjźtn a

Képviselő-testtilet kizfuőIagos hatásköľébe l'artozik aközté.ľi' szobrok, műalkotások állítása. A
Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterĹiletek haszĺáIatáről és haszná|atáĺak
rendjéről szóló 8l2013.(Iv.24.) sz. ök. rendelet 5.$ 23. pontjźlban szereplő művészeti
alkotásokkal kapcsolatos eljárásrendet a rendelet 11.$ (3) bekezdése és a 12.$ (2) bekezđése
határozza meg. Tekintettel a múvészeti alkotások településképet befolyásoló
szerepére/h atásáta, a Hivatal SZMSZ-e 2012' év őta a füépitész tevékenysé gei közé sorolta az
ezekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat. Amennyiben a Képviselő-testĹilet nem csak
eszmei/ĺ:|ajdonosi hozzźĘáru|ást ad, hanem pénzbeni fedezetet is igénylő támogattst nyújt,
abban az esetben aFóépitészi koda koordinációs szerepet is ellát.

Kérelmezett alkotások a 20l 5. évben:

szobor emléháblák
2015. Munkaszol gál ato sok eml ékmtĺve Csapody Vera, Vaľsói Kisfelkelő, dr.

Kállay Miklós, dr. Lengyet Áľpaa, P. Láný
Margit

It



A Városfejlesztési lľoda tevékenységei:

1. KOMPLEX VÁRoSREHABILITÁCIóS PROGRAMOK
o Euľópa Belvarosa Program II. üteme
o Galéria negyed

2. Ko Z.rBnÜr,nľ FE JLE SZTÉ SI BERUHÁzÁsox É s pno cRAMoK
o Magdolna Negyed program III. kozterületi progľam

3. INGATLANFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSoK os pnocRAMoK
o KEOP-S.5.0.lN12pá|yäzat. Epületenergetikai fejlesztések és közvilágítás

energiatakarékos átalakítása, korszenĺsítése
o Polgármesteri Hivatal
o Napraforgó Napközi otthonos ovoda
o Szźnszorszép Napközi otthonos óvoda,,A'' és,,B'' épület

o Várunk Rád Napközi Otthonos óvoda
o Pitypang ovoda újjáépítése
o Kápta|anfiiredi Gyermektábor fejlesztése

4. TERINFORMATIKA

5. PALYAZATFIGYELES
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x. KOMPLEX VÁROSRE,HABILITÁCIóS PRoGRÁMoK
Európa Belvárosa Proqľam II. üteme:

A 2013.évi Fővárosi Városrehabilitációs Keret - ľÉn-roZ ,,L', je|u pá|yázatára benyújtott

Európa Belváľosa Program II. titemének koncepciója a Fővarosi onkormányzat
támogatásában részesült, amellyel a Józsefuárosi onkormtnyzat saját foľľásait (onľészét)

kiegészítve 20114 nyarźtĺ _ a Támogatźsi Szeruődés megkötését követően _ indult el a program

megvalósítása. Ennek keretében 2015 során megijulnak, illetve részben már megújultak a
Palotanegyed kięmelt jelentőségú útjai és terei: Bľódy Sĺíndor utca továbbí szakaszai (a

pľogram első ütemének folytatásaként), Gutenberg téľ eddig meg nem újított része,

funkcionálisan a Pollack Mihály tér és a Gyulai Pál utca sétáló utca része is. A programban24
tćtrsashtlz is felťljításra kerül, melyek nagyobbik részében már be is fejeződtek, míg kisebbik
ľészében még taľtanak a munkálatok. Ezek mellett ktilönbozo tfusadalmi és kulturális
rendezvények is a program részét képezik.

Gaĺéria neq.ved

A Koľtárs Galéria negyed programjának előkészítése a Városfejlesztési Iroda bevonásával
történt. A program célja, hogy Józsefuáros-Palotanegyedben ..Koľtárs Galéľia negyed''
keľüljön |étrehozásta a kijelölt akcióteľületen, ahol koncentráltan tudnak jelen lenni és hosszti
távon mĺĺködni rangos és kezdő, elsősorban kortars profilú ga|énák. Távlati cél a koľtárs
képzőművészet és az azonos közönséget (pl. kortárs ipaľmúvészet, đizájn, gasztronómia)
megcé|ző vállalkozások terén hasonló vezętó szerepet betöltő lokáció kialakítása a
Palotanegyedben.

A Kortars Galéria negyed céltenilete a jelenlegi ga|énák vonzáskorzetében került kijelölésre,
amely a Blaha Lujzatér _ Somogý Béla utca - Rökk Szilárd utca _ Krudy utca _ otpacsiľta
utca _ Pollack Miháy tér- Bródy Sándor utca _ Vas utca _ Kőfaragó utca- Gyulai Pál utca _

Rákóczi tÍ áIta|határolt terület.

2. KiDZTERÜLET FEJLE SZTE s I BERUHÁ zÁsor ns pno GRAM oK

Maqdoĺna Newed Proqram III. üteme:

A 20|2-ben KMOP-S.1.IlB-Ĺf kóđszámon meghirdetett Szociális célú váľosrehabilitációs
témájú kiemelt projekt felhívásra a Józsefuáľosi onkormányzat sikeresen pá|yźzott a

\Iagdolna Negyed Program III. ütemével. Ennek keretében a Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztá|y, mint projektmegvalósító szervezet vett részt a KözterĹiletek fejlesztése
alprogľamban.

A Magdolna Negyed Progľam III. során megvalósult jó pénzügyi tervezésnek köszönhetően
jelentős mennýségÍĺ maradványösszeg matadt meg és tů\t az onkormányzat rendelkezésére.

Ennek köszönhetően 2015-ben további négy utcaszakasz került megújításra. A projekt a

Jőzsefvźrosi onkormányzat és a Fővárosi onkormányzat konzoľciumi megállapodása révén

valósulhatott meg. A kerületi tulajdont képezłĺ Homok utcán és a Kisfuvaros utca pátatlan
oldalának a Nagyfuvaľos_Homok utca kozotti szakasztln, illetve a ffiváľosi tulajdonú Fiumei
tlt szervizít Teleki t& I5._beĺuin]ĺrit közotti szakaszán és a Baross utcai szervizűt Dobozi

13



utca_Lujza utca közötti szakaszán valósult meg aberuhźvás. A Homok utcában a burkolatok
felújítása mellett megvalósult a Lakatos Menyhért Általános Iskola |ábazati vízszigetelése is.
A műszaki átaďźs-źttvételi eljárás 2015. szeptember 30-án zárultle.

3. INGATI'ANFEJLESZTESI BERUHÁzÁsox És ľnocR.ĄMoK
Ener qiar aci onaĺ i zál ás Jó zs efv ár o s b an :

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2OI2 decemberében tettekozzé KEOP-5'5.0/A kódszámú
páIyázatifelhívását Kömyezetés Energia operatív Pľogram,,Épü1ete.nergetikai fejlesztések és
kozvl|źryitás energiatakarékos áta|akítása,' címmel, melyľe aZ onkoľmányzat 2013-ban
eredményesen pá|yázott. Ennek kĺjszönhetően az ,,Energiaracionalizźt|ás Józsefuárosban''
pľojekt során három kerĹiieti óvoda (Napraforgó Napközi otthonos ovoda; Százszorszép
Napközi otthonos Ovoda ,,A'' és ,,B'' épület; Várunk Rád Napközi otthonos ovoda) és a
Polgármesteri Hivatal épülete újult meg, melynek keľetében atégi, elavult nyí|ászárők helyére
lÚ;j, jo szigetelőképességllný|ászárók épültek be mind anégy íntézményben, melyek többsége
nagy felületen külső homlokzati hőszigetelést is kapott. Az ővodákban termosztatikus
radiátorszelepek kertiltek felszerelneł<ésre, amellyel helységenként szabáLyozhatővá vźůt a
fiĺtési rendszer, illetve a flĺtőtestek teljesítménye. A projekt fizikai megvalósítása 2015'
augusztus 3 1 -én záru|t |e.

Pitvpanq ovoda úi i áépítése

.ŁJézsefvaresi eĺilęermanľzat Ą Képviselő testiilet a 21312014. (XI.05.) sz. hatarozatával a
2014. évi költségvetésében fedezetet biztosított a Budapest VIII. kerület Szazados út 14. alatt

fejlesztés előzetes vizsgéiatai-t a váresfejlesztési keéa
során megá||apitźlsra került, hogy a régi épület felújítása és bővítése megkĺizelítőleg
ugyanannyi költséggel jétrĺa, mint egy új, modeľn óvodaépület teweztetése és kivitelezése.
Ezt figyelembe véve az onkormźnyzat egy Llj, 6 csoportos, XXI. századi kihívásoknak
megfelelő épület felépítése mellett döntött. Az ÍĄ épület a jelenlegi játszóudvaľ helyén létesül
majd, míg a ľégi óvoda helyén kialakított nagyobb, zölđebb játszőudvaron a meglévő
játszóelemek keľülnek majd elhelyezésre újakkal kiegészĹilve. Az építési munkálatok ideje
a|att a munkaterĹi|et zajvédő fallal kerüI e|vá|asztásra a jelenlegi épülettől, így kevéssé
zavaTva az ővođa éIetét.

Az onkormáĺyzat a tavalý évben forrást biztosított az ővoda új épületének tervezési
munkálataira, így a szükséges kozbeszerzés lebonyolítása után, 2015 mfuciusában a|źńrźsra
került atervezésí szerződés a SAGRA Epítész Kft-vel. Az ővođa terveinek engeđélyeztetése
várhatóan 201'5 év végére |ezáru|, amely után kiíľásra keľtilhet az építésí munkálatokat végző
kivitelező kiválasztásźra irányuló közbeszerzés. Az új óvoda várhatóan legkésőbb 2016. év
végéigfog elkészülni.

Káp t a l a n.f ür e d i q.v e r m e kt á b o r .fe.i l e s z t é s e

A keľĹilet kiemelt szándéka az-onkormányzat 3,2 ha teľülettĺ, káptalanfiiredi
gyermektidülőjének fejlesztése-' a rossz źilapotÍxá vált üdülő komplex hasznosításra va|ő
alkalmassá tétele. A látvány-csapatsportok támogatási konstrukciójának igénybevételével
lehetőség nyilt arra, hogy az MKB Veszprém Kézi|abda Zrt.-vel közľemúkĺidve olyan
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sportfejlesztési pľogram iránti kérelem kerüljon benyrijtásra, amely biztosítja a tábor
támogatási forrásokból való teljes megújításźi. Ennek keľetében a kerületi gyermekek
üđültetésén kívül lehetőség nyílna kézl|abđa edzőtźhorok rendezésére is, akár az egész év
folyamán. Az MKB Veszpľém Kézi|abda Zrt. és a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat közös céLja a meglévő infľastruktura bontása után új lakó- és

kiszolgálóegységek létęsítése, kiegészülve a sport eđzotźlboroztatäshoz elengedhetetlęnül
szükséges létesítményekkel, összesen mintegy 300 fbs kapacitású szállásegység telepítése
mellett az üdültetéshez és edzőtáborozáshoz is elengedhetetlen kiszolgáló létesítmények
(étkezó, vizes blokkok, büfe, sportcsamok és öltözők, portaépület, kĹiltéri futópálya stb.)'
valamint a teljes terület rehabllítźt|źtsával. A szállásegységek nagyobbik részét az üdülő
teniletén elszóľtan kiépítendő, 38-43 fős (3-4-5 fős szobákkal) bungalók (6 db) jelentenék,
amelyek mellett a központi épiilethez csatlakozó kollégium 2 ťos szobái is további 60 fi'
elhelyezésére adnának lehetőséget. A terület komplex fejlesztése révén sor kerülne tovźlbbá a
közművek fejlesztésén túl a belső utak rendbetételéĺe, új sétáló útvonalak kiépítésére,
valamint a teljes zöldfelület frissítésére is.

4. TERINFORMATIKA

I zolz decemberében a Képvise1ő-testület--+ döntést hozott a Jőzsefvźrosi onkormányzat
részéte téľinformatikai rendszerbevezetéséről. Több egyeztetotárgya|ás után 2013 júniusában

abeszźiIítő cég megkezďte a programcsomag elkészítését, melyet 2014 februfujábaĺ szźi|ított.
Az elkésztilt rendszer kezeli Józsefuáros teljes közigazgatási területének rendszeľesen füssiilő
alaptérképét, szabźiyozásí tervét, védett ingatlanok jegyzékét (müemléki, fiivárosi, helyi),
fakataszterét, ingatlan fotódokumentációját és közterület foglalási rendszeľét. Továbbá

lehetőséget nyujt geometľiai méretek meghatározására és lekérdezett információk
nyomtatásáľa, mentésére. A szabá|yozási tervből az adott ingatlanra vonatkozó információk
lekérdezhetőek, mely tarta|mazza a korlátozó tényezőkre vonatkozó figyelmeztetést. A
rendszer szabadon bővíthető további modulokkal és funkciókkal.

5. PALYAZATFIGYELES

Az onkormtnyzat á|ta| e|tźLtandó feladatok megvalősitásához jelentős kiegészítő anyagi

foľrást jelentenek a ktilönbözó pá|yázatokon elnyerheto pénzeszközök' Ezek minél szélesebb

könĺ és a lehető legnagyobb összegben torténő elnyerése éľdekében szükséges a lehetőségek

felkutatása' A Városfejlesztési koda megalakulása óta két hetes rendszeľességgel készít
kimutatást, jelentést a ktilönböző hirdetési feliileteken megjelenő, aktuális, onkoľmányzat
számára releváns pá|yázati felhívásokról, melyből a döntéshozók, va|amint az illetékes

szervezeti egységek is informálódhatnak a szakteľülettiket éľintő páIyźzatokrő|.
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