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Táľgy: Javaslat a JOKESZ módosításáva| kapcsolatos dłintések meghozata|ára

A napirendet nýlt ülésen kell táľgyalni, a rendelet elfogadásźłloz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határozati jav aslat a bizottsźĘ számtr a:

A Vríroseazdálkodási és Pénztigý BizottsáďEmbeľi Erőforrás Bizottság javasolja a KépvĹ
selő-testtiletnek az előteľiesztés męńźrsva|ását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

20|5. év októbeľében az országos Mentőszolgálat és a Szent Máľton Gyermekmentő Szolgálat
Ki>zhaszn,ű AIapítvány azza| a kéréssel kereste meg onkormźnyzatlstlkat, hogy a Budapest
VIII. kerüIet' Orczy ttt 32lb. sztnn a|atti ingatlanon mentőállomás megnýtásźtt tęwezik. Az
egyeztetések sorłĺn tisztázásra került, hogy mindenképpen szükséges a ĺór'Ész módosítása
tekintettel alĺa, hogy Józsefuiárosban több egészségügyi iĺtézmény is van, azonban mentőállo-
mása egýknek sincsen.

A Budapest VIII. kerület, tr,ĺÁv.teleppel összefiiggésben a Budapest Főváros Kormłányhivatala
XI. kertileti Hivatala Földmérési és Földügyi Osztźt|ya a másodfolni hatfuozatáhan a 38818/20,
a 38818/3ó és a 38818l37 he|yrajzi szźlmű telkekre vonatkozó telekalakítási engedélykérelmet
elutasította a rcrÉsz és a magasabb szintű (ftĺvaľosi) jogszabá|y ellentmondásos tartalmára
hivatkozva. Tekintettel a MAV-telepen lévő ingatlanok tĺĺrsashźazá a|a|ę.llź'rlźlra, amely e|jźrá-
sok jelenleg is folyamatban vannak, szükséges a rcrcÉsz módosítása, mivel a telekhataľok
rendezése feltétele az épületek foldhivatali alaptérképre tĺi{ęĺlÓ.felvę.zę1é9ének.
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A mentőállomás és a MÁV-telep problémájának megoldása onkoľményzati érdek. Tekintettel
arra, hogy a településfejlesztési koncepcióró|, az integrált településfejlesztési stratégiáľól és a
településrendezési eszközökľől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéznényekről
szől.ő 3|4/20l2.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Koľm. rendelet) 46. s Q) bekezdés b)
pontja szerint a kormĺĺnyrendelet kihirdetésekor hatályban lévő telętilésrendezési eszkoz a
magasabb szintű jogszabályok eljrĺľrísi rendje szerint csak 2015. decernber 3l-ig volt módosít-
hatő, ezért az igény keletkezésekor, vagyis 20|5. októbeľében szfüséges volt a folyamatban
lévő JóKÉSZ-módosítás kiterjesztése és a ĺórÉsz módosítást készitő Tervezővel (Pro Aľch
Bt.) kotött szerződés rrródosítása.

A volt Ganz-MAvAG terĹiletľe vonatkozóan a Kęviselő-testiilet 32312013. (VIII.Z9.) szźlmtl
határozata a\apjźnmaľ folyamatban volt a lorÉsz módosítása, melyet az t17Il2O15. (xI.16.)
száműhatźrozatátban a VarosgazdáIkodási és Pénzügý Bizottsźĺgk'legészitett a mentőállomásra
és a MÁV-telepre vonatkozó közbenső igénnyel, egýttal módosítva a tervezési szeľződést is.

,ą' rorÉsz módosítása a Korm. rendelet 36. $-a szerinti teljes eljĺáľás keretében folyhat a
Koľm. rendelet 32. $ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

A közbenső igényľe vonatkozó ĺórÉsz-módosítás tewezetére vonatkozó véleményezési e|já-
ľásban a vélemények beérkezési határideje2}16.januĺáľ 18. napja volt. osszesen 12 vélemény
érkezett, melyek közülcsak a Főviírosi onkormányzat fogalmazottmegszakmai észrevételt. A
Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 73120|6. (I.25.) szźmĺí hatźlrozatátban elfogadta a
vélernényeket.

A Tervező a Fővarosi onkormányzat javaslatait a rendelet tervezetben és a szabáIyozási terven
is átvezette . (1. sz. melléklet)

A javított anyag az ái|arr:j' főépítész tészére megkĹildésre kerĹilt, aki a Korm. rendelet 40. $ (2)
bekezdése a|ap1źn a zźrő szakmai véleményét megadta. (2. sz, melléklet)

II. A beteľjesztés indoka

A3|4/2012. (XI.08.). Koľm. rendelet 20. $ (3) bekezdése a|apjtn a kerületi építési szabźiyzatot
(így annak módosításait is) a keľületi önkormányzat képviselő-testĹilete źi|apítja meg. Targý
ügyben ezt megelőzi ugyanezen Korm. rendelet 36. $-ában szabáIyozott teljes eljiárás, mely
elj áľás lefolytatásra került.

Mindezek a|apján a Képviselő-testĹilet döntése szfüséges a rcrcÉsz módosítására vonatkozó-
an.

Tekintettel a 314120|2. (XI.8.) Korm. rendelet 43. $ (1) bekezdés a) pontjĺáľa, a módosítás a
közlést követő 15. napon, de leghamaľabb az elfogadást követő 30. napon léphet hatáIyba.

IIL Diintés célja' pénzůigyi hatása

A dontés céIja a lorÉsz módosítási eljárásrínak \ezárása a IrĺłV-teleppel és az új kerĹileti
mentőállomással összefiiggően.

A dĺintés pénnlgý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kłiľny ezet

A Képviselő-testiilet dĺintése a Magyarország helý önkormrínyzatairő| szőIő 2011,. évi
CLXxXx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 1. pontján, valamint 107. $-ĺán, a te-
leptilésrendezési eszközmődositálsanak egyszeľíĺsített eljarás keretei közott történő lefolýatása
pedig a településfejlesztési koncęcióró|, az integrált teleptilésfejlesztési stľatégiĺĺról és a tęle-
pülésrendezésí ęszkózökÍől, valamint egyes teIepülésrendezési sajátos jogintézményekrőt szóló
3I4lf012. (XI. 8.) Korm. rendelęt 20' $ (3) bekezdésén, a32. $ (3) bekezdésében foglaltakon és
a 36. $ előírásain alapul.



Fentiek a|apjźnkérem a mellékelt ľendelet elfogadását.

Budapest, 2016. jarrufu 29.
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1.sz. melléklet

Budapest Főváros VIII. keľü |et Józsefváľosi O n koľ mány zat Képviselő-testÍi|etének
....12016. (.... ......) iinkoľmányzati rendelete

a Józsefváľos Kerĺileti Építési Szabáiyzatáľól (JóKESZ) sző|ő 6612007. (KI.12.)
iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testt'ilete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatĺározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljfuva,, az épitett környezet
alakításáľól és védelméľől szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Etv.) 13' $ (1) bekez-
désében kapott fe|hata|mazás alapján, MagyarorszéĘ helý önkonnányzataiľól sző|ő 20|1. évi
CLxxxx. törvény 13.$ (1) bekezdés 1. pontjában, és az Etv. 6.$ (1) bekezdésében megállapított
feladatktjrében eljárva a következőket rendeli el:

1. s A Józsefuáros Kęrületi Építési Szabźiyzatáril (JóKÉSZ) szőIő 66l2007.(KI.12.) önkormány-
zati ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 24.$ (1) bekezdése kiegészül a kovetkező i) ponttal egé-
szĹilki:

[Az L2/A-WII jeliÍ építési övezetek területén .''J

', 
i) oktatásĹ, egészségügyi- és szociális épi'ĺlet építése ęsetén a beépítés megengedett méľtéke
nem haladhatja meg a 65%o-ot, szinttert'ilęti mutató 1,5, zöldfelület legkisebb météke 20o/o."

2'$ A Rendelet 25.$ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az építési övezetek teľületén a telkekre és az építményekľe vonatkozó jellemzőket a 4.
szźtmű tźtb|ázat felhasználásával kell meghatározni.''

lll Hunsória körút menti telkeknél(2) Vasít biztonsógi övezettel érintett telkek esetén''

3. s A Ręndelet 3. melléklętének 7. és 11. szelvényeinek vonatkoző szabźlyozási tervi elemei he-
lyébe ezen rendelet 1. mellékletének7. és 11. szelvényeinek szabáůyozási tervi elemei lepnek.

4. s E renđelet az e|fogadźlsát kĺivető 30. napon lép hatályba, rendelkezésęit a hatźiyba lépését kĺi-
vetően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 20|6. fębruźr. ..

Danada-Rimĺán Edina
jegyző

tartós távollétében

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgĺármester
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INDOKOLAS

e. ĺorÉsz módosításanak célja a Budapest VIII. kerĹilet, orczy űt32/b szźlm aIatti ingatlanon
mentőállomás megnýtása lehetővé tétele, valamint a MAV-telepen lévő ingatlanok tźrsasházzá
alakulása érdekében, a telęk*ratarok ľendezése feltételeinek biztosítása.

1.$ A mentőállomáshoz szĹikséges géĘjźLrmlń|lomány felszín feletti gaútzst igényel, melyet a
jelenlegi szabźiyozźts beépítési paraméterei nem tettek lehetővé. A módosítás után is csak
klzźtrőIagaz okúatásí, egészségĹigý és szociális funkciók esetén |esz akedvezmény igénybe
vehető.

2.$ A vĺÁv telepen a meglévő beépítés fiilđhivatali bejegyezhetősége és az épitési lehetőségek
megteremtése érdekében a területet rendezni kell. Az övezetre vonatkozó előírások kismér-
tékben módosulnak a BVKSZ keretei között.

3.$ A ĺÔrÉsz 3. melléklete aszabźiyozásitew,melyen szintén szükséges módosítani. A men-
tőállomás esetében az építési helyet bővíteni szükséges, a MAVtelep esetében pedig az
FSZKT és a JOIGSZ összhangjának biztosítása érdekében a vasút biztosítási terület jelö-
lésre keľül.

4. $ Hatályba léptető rendelkezések.
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