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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberĺ Erőforrás Bizottság véleményezi -

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesz-
tés megtárgyaIását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetóse

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete (továbbiakban: Képviselő-testtilet)
a 32312013. (V[I.29.) számíhatźrozatában úgy döntött, hogy módosítja a ĺórÉsz-t a volt
Ganz-MAVAG területľe vonatkozóan, ktilönös tekintettel az ott megielenő funkciókra és a
megv źůtozott j o gszab álý környezetľe.

A Képviselő-testÍilet a 48/2014. (III.05.) szźrríl hatźrozatában úgy dĺintött, hogy módosítja a
Józsefuáľos Keľületi Építési Szabá,|yzattrőt sző|ő 6612007. (XI.12.) önkormányzati rendeletet
(lórÉsz) a 36038 he|yrajzi szátmí telket (természetben a Kőbányai út _ Könyves Kálmán
körut _ Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca _ orczy ut _ orczy tér źitaI hatĺírolt területeĄ ma-
gźlban foglaló tertiletre vonatkozóan az azonva|ő átkoz|ekedés lehetőségének további biztosítá-
sa, valamint a magasabb szintiĺ jogszabá|yokkal való összhang megteľemtése éľdekében. Ezzel
egýdejűleg felkérte a polgármesteľt, hogy folytassa le a szĹikséges tervezési szolgáltatás meg-
rendeléséhez szfüséges közbeszeľzési éľtékhatźrt eI nem érő beszerzési e|járást.

AYźtrosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság az 533l20t4. (V.16.) szźmlűhatźrozatában a Pro
Aĺch Építész Studió Bt.-t nýlvźnitotta abeszerzési eljaľás nyertesének. A Pro Arch Építész
Studió Bt.-vel, mint tervezővel (továbbiakban.. Tervező) a szeruődés 2014. május 30. napján
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A teľvezési szerződés hatáľidejének 2015. dęcember 31-ig történő módosítására vonatkozóan
közös megegyezéssel töĺténő ný|atkozatmegtételéľe került sor 2014. december 11-én.

A Képviselő-testtilet a volt Ganz-lrĺRvAc teľĹilet átlźtható, szabźlyozással iránýtott fejlődésé-
nek biztosítása, a szabá|yozás hatályba lépéséig a nem kívánt folyamatok megá||itása érdeké-
ben megalkotta a Kőbĺínyai út _ Könyves Kálmán körut - Vajda Péteľ utca _ Bláthy ottó utca _
orczy ilt _ orczy tér źital hatarolt területen vźitoztatási tilalom elrendeléséről szóló 27120|4.
(VI.26.) önkormányzati rendeletét.

A tervezési szerződésben előírt dokumentum elkészítéséhez - ame|ynek táľgya a Gaĺu-
ľĺÁvn'c szabáIyozźts - szĹikségessé vált a módosításban érintett kozel |25 db fulajdonossal
torténő egyeztetés, és számukraegy közbenső egyeztetési ďLyagkeľtilt összeállításra. Tekintet-
tel ezen közbenső tervezési feladatra, a tervezési szerzódés 20|5. július 30-án kĺizös megegye-
zésselkiegészült a közbenső egyeztetési đokumentációra és ezen munka teľvezési dijfua vonat-
kozó rendelkezésekkel.

A 265120|5. (XII.03.) . szźlĺrílhatźtrozatátban a Képviselő-testĹilet úgy döntött, hogy érkezett az
źilamigazgatási véleményeket elfogadja, azonban a terĹilet tulajdonosaival további egyeztetések
lefolytatására kéne fel a polgármestert. Tekintettel a volt Ganz-MAVAG terĹilet nagyszźtmtl
fulajdonosi kĺirére, több alkalommal ís egyeztetés történt a magyar és a ktilfiildi tulajdonosok-
kal. A tulajdonosi egyeztetésekentiszté.zźtsra kerĹilt a közlekedő tertiletek helye és szélessége,
így a lehetséges jövőbeni tömbĺjk terÍilete. A Konyves Kálmán körut kiszabáIyozásźtt is tlj
szempontok figyelembe vételével sikeľĹilt megoldani.

A2016. május 25-én,majđ20|6. jú1ius }}.źnmegtaľtott tulajdonosi egyeztetéseken a korábbi
kérdések megvá|aszolásra kerültek, a Tervęző a be&kezett javaslatokat befogadta. Az elfoga-
dásľa szánt szabáIyozási tervben foglaltakkal minden _ az e1yeztetéseken ľészt vevő - fulajdo-
nos egyet éľtett, a tervet (1. melléklet) előterjesztésre alkalmasnak talźita.

II. A beteľjesztés indoka

A teljes eljĺáľás során a véleményeztetési szakasztezérásźrő| a Korm. ľendelet 39.$ (2) bekez-
dése alapján a Képviselő-testĹiletnek szfüséges döntést hoznía.

IIL Dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja avolt Ganz-MÁVAG teľületére vonatkozóan avé|emétyezési eljaľás lezárása, az
állami főépítész ztrő sza|<rnai véleményének megkérése.

A dĺintés pénnlgý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi körny ezet

A településfejlesztési koncepcióróI, az iĺúegrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes telepiilésľendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/20I2.(XI.8.) Korm. ľendelet 39.$ (2) bekezdése a|apján a Képviselő-test{iletnek szükséges
döntést hoznía a településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárási szakaszá-
naklezźrź.sźrő]'.

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorczźĺg helý önkormźnyzatairő| szóló 20|I. évi
CLxxXx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 10. pontjĺán, valamint l07. $-an, a
településrendezési eszkoz módosításának egyszenĺsített eljáľás keretei között töľténő lefolýatá-
sa pedig a teleptilésfejlesztési koncepcióró|, az integtált teleptilésfejlesztési stratégiaľól és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogsntézményekről

szóló 3 I4l2012. (XI. 8.) Korm. ľendelet 20. $ (3) bekezdésén, a 32. $ (4) bekezdésében foglal-
takon és a 41. $ előírásain alapul.
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Fentiek alapján kéľem az aláhbihatározatijavaslat és a mellékelt ľendelet elfogadását.

H,łľ,'łnoz,ą.TI JAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy diint' hogy

1. a Józsefuaros KerĹileti Építési SzabźiyzatźrőI szőIó 6612007. (XII.12.) önkormĺínyzati ren-
delet (JOKÉSZ), volt canz-ľĺÁv,tG terĹiletére vonatkozó módosításanak tewezetére ér-
kezett tulajdonosi véleményeket elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201.6. szeptember 08.

2. felkéľi a polgármesteľt, kezdeményezze az źů|aĺĺi főépítészné| a Józsefuaros Kerületi Épí-
tési Szabályzatźro| sző|ő 6612007. (XI.IL.) önkormányzati rendelet (JóKÉSa, volt Ganz-
MAVAG teľĹiletére vonatkozó módosításával kapcsolatban a végső szakmai véleményének
kialakítását.

Felelős: polgármester

Hatĺíridő: 2016. szeptember 08.

A diintés végľeh aj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g: Váľo sépítészeti Iľo da

Budapest, 2016. augusztus 29.

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásából
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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľos onko rmá ny zata Képvĺselő-testületének

... ĺf016.(...) iinkormányzati ľendelete

a JónseÍváros Kerĺileti Építési Szabáůyzatźlľđ (JóKÉSZ) sző|ő 66ĺ2007.(xII.12.) tinkoľmányzati
ľenrlelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete Magyarország helyi
önkormányzatairól sző|ó 20l1.évi CLxxxD( törvény 13.$ (1) bekezdés 1. pontjában, az épitett

környezet alakításaĺól és védelméről szóló 1997. évi Lxxvn. törvény (a továbbiakban: Étv.; 6.$ (1)

bekezdésében megállapított feladatkörében eljárua a 13.$ (1) bekezdésében, valamint a 62.$ (6)

bekezdés 6. pontjában kapott fethata|mazás alapjan a következőket rendeli el:

1.S
(i) A Józsefuáros Kerületi Építési SzabźĺIyzatárd (JóKÉSZ) szőIő 66l2oO7.(Xfr.I2.)

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 2.

alp ontj a az altlbbiakĺ a mó do sul :

,,2. Közteraletról vagy |tt céIjźlra fenntartott

kialakítását, a javasolt tömbhatarok mentén, a
megfelelően lehet végreh ajtani.,,

(2) 
^Rendelet 

30.$ (3) bekezdés e) pont 3. alpontja az a|ábbiak'ra módosul:

,,3. Az övezeti előíľásoknak megfelelő telek gépkocsival történő megközelitését az út céljara

fenntartott területhez 1artoző telekrészek bejegyzésével lehet kialakítani.''

(3) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 4' a|pontja az altlbbiakĺa módosul:

,,4. Az ut cé|jára fenntartott terület szakaszosan (ütemezetten) is kialakítható, ha az minđen
ütemben közuti kapcsolattal rendelkezik.''

(4) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 5. alpontja az a|ábbiakra módosul:

' 5. A telekalakítás szempontjábő| a telek beépítettségének mértéke átmenetileg - az e|óírt
visszabontás végľehajtásáig - meghaladhatja az övezetre előírt legnagyobb beépítettség

mértékét.

(5) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés f) pontja aza|źtbbiak'ra módosul:

,,f) Meglévő épület szinttenilete az épiIet meglévő tömegén belül legfeljebb l,5-szeľesére
növelhető az övezeti paraméterek betartása mellett. Rendeltetésmódosítás az övezetre

vonatkozó előírások keretei közĺjtt megengedett.''

(6) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés h) pontja az a|ábbiak'ra módosul:

,,h) Az ilt céIiáLra fenntartott terĺilet nem építhető be, a területen a közmúvek átépítése és a
közlekedési területek kialakításán kívül egyéb építési munka nem megengedett, i||etve az
építmények elbontása esetéň új építmény nem építhető.''

(7) A Rendelet 30.$ (3) bekęzdés k) ponttal egésztil ki:

,,k) Az tlt cé|jźlra ferľrtartott teľület szélessége a kijelölt mértélÍrez képest 2-2 métert

módosulhat, de minimális szélessége a jelölt kottiákhoz képes legfeljebb két méterrel lehet

kisebb, mínimális szélességel0 m-nélkisebb nem lehet.''

területről gépkocsival megközelíthető telkek
műszaki adottsásoknak és követelménveknek
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8) A Rendelet 30.$ (5) bekezdés 9. sz. táb|ázata az a|źlbblakra módosul:
Az epítési
övezetjele

a telek megengedett az épület megengedett

M bcęĹ
tési mód

legkisebb kialakítható legĺagyobb leskisebb legkisebb legnagyobb

területe szélessége
beepítésí
mértéke

szintterületi
mutatója

tere,pszint
alatti

beepítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

építménymagassága

m' m % m'/ m" % % m

M-VIU-1 z min. ó.000
max. 5 ha

50
6gttl

65
2,40

3.00t21
80

25
foĹzl

g,ot6l 20,0

M-VIII.2 ZISZ 2.000t71
50

6gttl
65

got5l
2,40

3-00t21
80

25
2oĺ2l

g,0t61 20,0

M.VIIT-3 Z 6.000 50 45
2,40

3.00t31
80 2OĹ4] g,ot61 20,0

Í2]

t3l

t4l

t51

t6l

t7l

2.S

a Könyves Kálman körut mentén
intéznéný átalakulás esetében l23

intézrnéný átalakulás esetében (4) bekezdés szeńnt l2a

csak új ęület elhelyezése esetén kötelező
telekalakítás esetén, átmenetileg (3) e)
kivéve üzemanyagtöltő állomás
kivéve köznű és közhaszĺrú szolgálatás telkét, melyek kisebbek is lehetnek

(1) Jelen ľendelet az elfogadźtst követő 30. napon |éphatźiyba

(2) A Rendelet 3. mellékletének 7, ||, |2 szźmltĺ szelvényei és a szelvényezésen szereplő
je|magyarázat helyébe jelen rendelet 1. mellékletének 7, I|, |2 száÍn:u szelvényei és a
sze|v érLy ezés en szeľeplő j elmagyar źzat |ép.

(3) Jelen rendeletet a kihirdetést követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

Budapest,2016. ...

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

dľ. Kocsis ]Ü.Iáúé

polgáľmesteľ
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