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Képvise|ő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testtilet a323l20I3. (VIII.29.) számíhatározatában úgy döntött, hogy módosítja a
JOKESZ-t a volt Ganz-MAVAG területre vonatkozóan, ktilönös tekintettel az ott megjelenő
funkciókra és a megváltozott jogszabáIý környezetre.

A Képviselő-testtilet a 48/2014. (III.05.) szźlmű hatźrozatában úgy döntött, hogy módosítja a
Józsefuaľos KerĹileti Epítési Szabá|yzattrő| szó|o 66/2007. (XII.12.) önkormányzati rendeletet
(JóKÉSa a 36038 he|yrajzi számtĺ telket (természetben a Kőbányai út - Könyves Kálmán
körut - Vajda Péteľ utca _ Bláthy ottó utca _ Orezy,Út _ Orczy t& źita| hatarolt teľületen) ma-
gábaĺ foglaló tertiletre vonatkozóan az azoÍLva|ő átköz|ekedés lehetőségének további biztosítá-
sa, valamint a magasabb szinhĺ jogszabáIyokkal való összhang megteremtése éľdekében. Ezze|
egýdejiĺleg felkérte a polgáľmestert, hogy folytassa le a szükséges tervezési szolgáltatás meg-
rendel és éhez szĹikséges közb esz er zési érté|<hatźrt el nem ér ő b ęszer zési elj aľást.

A Városgazdálkodási és PénzĹĺgý Bizottság az 533/2014. (V.16.) számíhatźrozatźtban a Pro
Arch Építész Studió Bt.-t nýlvánitotta abeszerzési eljrírás nyeľtesének. A Pro Arch Építész
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselőtesttileti tilés időpontj a: 20| 6. novembęr 1 0.

Tárgy: Javaslat a JOKESZ módosításával kapcsolatos diintések meghozata|ára

A napirendet nýlt iilésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadźsához minősített szavazattöbb-
ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi x
Embeľĺ E rőfo rrás Bĺzottság v é|emény ezi

A Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselőtesttiletnek az e|őterjesz-
tés megtárgya|ását.
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A Képviselő-testiilet a volt Ganz-MÁVAG terület átláthatő, szabá|yozással iľánýtott fejlődésé-
nek biztosítása' és a szabźt|yozáshatáIyba lépéséig a nem kívĺínt folyamatok megállítása érde-
kében megalkotta aKőbányai út - Könyves Kálmán körut _ Vajda Péter utca _ Bláthy ottó
utca _ orczy Ílt _ orczy tér á|ta| határolt terĹileten vźitoztatási tilalom elrendeléséről szóló
27 / 20| 4. (VI.26.) önkormányzati rendeletét.

A tervezési szerződésben előírt dokumenfum elkészítéséhez - amelynek targya a Gar:.z-
vĺÁve.c szabźiyozás - szĹikségessé vált a módosításban érintett koze| |25 tulajdonossal
történő egyeztetés, és sziĺmukraegy közbenső egyeztetési aÍIya1keľült összeállításľa. Tekintet-
tel ezen kozbenső tervezési feladatra, a tervezési szerzodés 2015. július 30-an közös megegye.
zéssel kiegészült aközbenső egyeztetésí dokumentációval kapcsolatos egyeztetésekkel.

A 265/2015. (X[.03.). szźmruhatźrozatában a Képviselő-testtilet úgy döntött, hogy a Jőzsefvá-
ros Kerületi Építési Szabźiyzatárő| szőIő 6612007, (XII.12.) önkoľmanyzati rendelet (JOKÉSZ),
volt Ganz-MAVAG területére vonatkozó módosításánaktervezetére beérkezett államigazgatási
véleményeket elfogadja, azoĺban a terület tulajdonosaival továbbí egyeztetések lefolýatźsáta
kérte fel a polgármestert. Tekintettel a volt Ganz-MAVAG terület nagyszámí fulajdonosi köré-
re, több alkalommal is egyeztetés történt ama1yat és a ktilfiildi tulajdonosolĺftal. A fulajdonosi
egyeztetésekeĺ tíszttnźlsra kerĹĺlt a közlekedő terĹiletek helye és szélessége, így a lehetséges
jovőbeni tömbok teľülete. A Könyves Kálmán körut kiszabźúyozźtsát is új szempontok figye-
lembe vételével sikerült megoldani.

Az e|fogadásra szźnt szabá|yozźlsi tervben foglaltakka| _ az egyeztetéseken részt vevő _ tulaj-
dono sok egyetértettek.

A volt Ganz-MÁVAG teľĹiletre vonatkozó ĺórÉsz módosítási eljárás során a véleményezési
szakaszt a Képviselő-testĺilet a|7812016. (IX.08.) szźlmíhatározatávallezérta,

Az á||arĺi fĺĺépítész a 3|4120|2. (XI.08.) Koľm. rendelet 40.$ (2) bekezdése alapjan a zétrő

szal<rĺai véleményét megadta, ebben a településrendezési eszkoz módosításával kapcsolatban
két észrevételt tett, melyet a Vaĺosépítészeti Iroda szakmailag megvizsgźůt (1. sz. melléklet).

Az első észrevétel tekintetében, a fent említett egyeztetéseken már született megállapo-
dás, amelynek éľtelmében mégsem módosulnak a véleményezési e|jźlrás során a rende-
let-tervezetében észrev éte|ezętt előíľások.

A második észrevétel vonatkozásában a szabá|yozátsi terv jelkulcsából törlésre került je-
lölés visszakeľül a jelkulcsba.

Időközben Budapest Fővĺíros Koľmányhivatd,a 2016. első félévében célellenőrzés keretében
vizsgá|ta Budapest Fővaros Közgýlése és a fovaľosi kerĹileti önkormanyzatok képviselő-
testtiletei által alkotott építésügý tárgyÚ rendeleteket, kíilönös tekintettel a helý építési sza-
báĺyzatol<ra. 16 db magasabb szintíi jogszabźůy a|apjźntörtént a felülvizsgálat, melynektapasz-
ta|atairő| a koľmánymegbizott tájékoztatő levelet ktildött valamenný érintett részére. Az áIta-
lános észľevételeken tul valamenný kerĹilet ún. ,,kerületi részjelentést'' kapott avizsgáIt ľende-
leteire vonatkozóan (2. melléklet).

A józsefráľosi rendeletek köZül négyet vizsgtitmeg, ezek kozül a Jőzsefvźros Kerületi Építési
Szabáůyzatárő| szóló 6612007. (XII.12.) önkoľmányzati rendelet módosításaról szóló
43l20I5.(X.22.), a 55l20I5.(KI.10.), valamint az 5/20|6.(II.11.) önkormányzati rendeletek
vonatkozásában avízsgá|at nem táľt fel jogsértő rendelkezést.

A többször módosított Józsefuáros Kertileti Építési Szabá|yzatźrő| sző|ő 66/2007.(KI.12.) ön-
kormányzati rendelet háľom rendelkezése (6. $ (4) bekezdés a) pont)' 8.$ (1) bekezdés a)pont,
29.s Q) bekezdés h) pont) esetében állapítottak meg fulterjeszkedést az épített ktirnyezet aIaki-
tásáró| és védelméľől szóló 1997 . évi LXXVru. törvényben kapott rendeletalkotási felhatalma-
záson. Tekintettel ana,hogy a kifogásolt előírások hatályon kívül helyezhetóek, ezért a telepü-
lésfejlesztési koncepciőrő|, az integľált településfejlesztési stratég1źrő| és a településľendezési
eszközokről, valamint egyes településrendezési sajátos jogĺtézményekľől szćid {:/{/
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3|4l2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.$ (2) bekezđés alapjźn (,,a magasabb szintű jogszabály
rendelkezésének változósa miatt ellentétes _ helyi onkormónyzati - előíľás hatályon kíviil he-
lyezése esetén,') a módosítás véleményezési eljárás nélkĹil elfogadható'

II. A beterjesztés indoka

A3I4l20I2. (xI.08.) Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdése a|apján a kerületi építési szabá|yzatot
(így annak módosításait is) a kerületi önkormányzat képviselő-testĹilete á||apítja meg. Tĺírgý
ügyben ezt megelőzően ugyanezen Korm. rendelet 36. $-ában szabźt|yozott teljes eljarás, lefoly-
tatźstakeľült.
Mindezek alapjan a Képviselő-testtilet đĺintése szükséges a rorÉsz módosításaľa vonatkozó-
aÍI.

Tekintettel a 3I4/2o12. (xI.8.) Korm. rendelet 43. $ (1) bekezdés a) pontjáľa, a módosítás a
közlést követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léphet hatźiyba.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés céIja avolt Ganz-vĺÁv,q.c terĹiletére vonatkozóan alol<Ész módosítási e|jźrásának
Iezźrása, valamint a területre vonatkozó vá|toztatási tilalom feloldása, Képviselő-testiilet a

Ganz-Mźtvag teľületen (Kőbanyai út _ Könyves Kálman körut _ Vajda Péter utca _ Bláthy ottó
utca - orczy ,6t _ orczy tér źlta| határolt területen) vźitoztatási tilalom elrendeléséről szóló
27 / 20 1 4. (VI. 2 6.) önkormanyzati ľendeletének hatályon kívül helyezésével.
A döntés pénzugY fedezetet igényel, aTewezo utolsó részszćmlájĺínak kifizetése érđekében. A
fedezet a1|703 cím dologi e|oiräĺyzaton ľendelkezéste á||.

IV. Jogszabályi környezet

A településfejlesztési koncepcióró|, az integrált teleptilésfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökľől, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogsntézményekľől szóló
3|4l20I2, (XI.S.) Korm. rendelet 40.$ (2) bekezdése a) pontja aIap1aĺ a Képviselő-testiiletnek
szükséges döntést hozrua a településľendezési eszközĺik módosításanak és végső véleményezési
elj árási szakaszźnak |ezźr ásźrőI.

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helý önkoľmányzatairőI szőIő 20I|. évi
CLxXxx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 1. pontján, valamint a településren-
dezési eszköz módosításanak teljes eljáľás keretei között történő lefolytatása pedig a település-
fejlesztési koncepcióróI, azintegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes telepiilésľendezési sajátos jogintézményekĺől szóló 31412012. (XI. 8.)

Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdésén, a 32. $ (7) bekezdésében foglaltakon és a 36. $ előírásain
alapul.

Fentiek alapján kéľem a mellékelt ľendelet elfogadását (3. melléklet).

Budapest, 2016. október 28.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából

&*k{ą+
a|jegyző

?['i:r i 't:

polgármes

/?7



l, ĺl,',,trteV-Lę.t.

Buon'pľsľ FoVÁRos
KoRMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám:
Ugyintéző:

Telefon:
E-mail:

BP/í00210002.5l2o16
Hajnoczi Krisáina
06-1/485 69't6

Tárov: teljes eljárás, végső szakmaivélemény
Budapest Vl||' ker. Ganz-Mávag KSZT módosítása
Me|lék|et:-

hajnoczi.krĺsztina@bfkh.gov.hu Hiv' szám: 26.8812015

Kére m, levelében hivatkozzon i)gyiratszámu nkra!
E.mail cÍ me m megváltozott !

Kocsis Máté po|gármester
B udapest Főváros Vl ||. kerĺi let Józsefvárosi Ön kormányzat
Po!gármestere
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Tiszte|t Po|gármester Úr!

Köszonettel vettem tárgyi te|epü|ésrendezési eszköz módosítására vonatkozó megkeresését, me|yre
hivatkozott számú levele alapján a te|epÜ|ésfej|esztési koncepcióról, az integrá|t te|epü|ésfej|esfési stra.
tégĺáró| és a te|epĹi|ésrendezési eszkozokrő|, va|amint egyes telepÜ|ésrendezési sajátos jogintézmények.
rő| szóló 31412012, (X|. 8.) Korm. ľende|et (a továbbiakban: Trk.) fe|hatalmazása a|apján aza|ábbizárő
szakmai vé|eményt adom.

A végső szakmaí véleményezési szakaszban a Trk.40' s (1) bekezdés szerint hiánýa|anu| kerü|tek
megkü|désre a dokumentumok, záró szakmai vélemény adható.

A megkü|dott dokumentumok a|apján a tervezet vé|eményeäetése a Trk. e|őírásai a|apján, te|jes e|járás-
sa|történt'

A Képvise|ő-testület a partnerségi egyeztetés szabá|yait a 350/2013.(|X.18.) ÖK határozatta| fogadta el,
ennek megfe|e|ően a partnerek a tervezetet megismerhették, vé|eményezhették.

A tervezet egyeztetési e|járásának vé|eményezési szakaszában az á||amigazgatási szervek megkeresé-
se a Trk. 9. számú mel|ék|etében fog|a|tak szerĺnt történt. A tervezette| kapcso|atos á|lamigazgatási és
e9yéb szervek vé|eményeĺnek tisztázása érdekében a Trk. 39. $ (1) bekezdés szerintiegyeztető tárgya.
|ás osszehívása nem vált szÜkségessé.

A Trk. 39' s (2) bekezdésében fog|a|takka| összhangban a vé|eményezést követöen a beérkezett Véle-
ményeket ismertették a Képviselő{estü|ette|' A Képvise|ő-testrj|et a 256t2O15, (X||. o3.), a 73t2o16, (|'
25.)' s a 17812o16. (lX. 08.) sz. határozatában döntött a beérkezett vé|emények e|fogadásáró|, i|]etve e|
nem fogadásáró|. Az e| nem fogadott vé|eményeket a Képviselő-testület dtintéseiben ĺndoko]ta.

A tervezet egyeáetésében a vé|eményezési szakasz a Trk. 39. $ (3) bekezdésében fog|a|tak szerint
lezárult a fent je|zett döntések dokumentá|ásával és közzétételéve|.

A tervezet egyeztetése során érkezett e|fogadott véleményekben fog|a|t észrevételek a tervezetben át.
vezetésre kerü|tek'

. Építésügyi és orökségvéde|mi, Hatósági, oktatási és Törvényességi Feliirye|eti Föosztá|y
Építésügyi osztá|y székhe|ye: 1056 Budapest, Váci u. 62.64.; te|ephe|ye: .|014 Budapest, Logodi u. 38-40. b,
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A tervezette! kapcsolatban fennmaradó észrevételim a következők:

- A tervezet 2. $.a e|tér a vé|eményezési szakaszban megkütdiittól, aho| a 2. $ban két hatá|yon

kívü| helyező rendetkezés szerepe|t, ezek hiányoznak végső véleményezésre megküldött ter-

vezetből, kérem, vizsgá|ják felü|'

- A szabályozási terv jeIku|csából tör|ésre kerütt az ,,önálló helyrajzi számon útként nyiIvántar.

tott magánút javasolt hetye'' je|ötés, javasolom, hogy vizsgálják felĹil, hogy a kerü|etben nem

maradt.e a szabályozási terven ilyen je|ö|és jelen tervezet területi hatá|yán kívü|.

Tájékoztató je||egge| szeretném felhĺvni szíves figye|mét, hogy a te|epü|éskép véde|méről szó|ó 2016. évi

LXXIV. törvény 14. s (3) szerint a törvény hatályba|épésétől (tehát 2016. jú|ius 23-tó|) új telepü|ésképi

követe|méný csak a te|epÜ|ésképi rende|etben lehet meghatározni. A törvény 3. s (1) szerint a telepÜ-

|ésképirende|et

. a) azépÍtesi tevékenységge| érintett épĺtmények - ideértve a sajátos építménýajtákat is . te|epÜ-

|ésképhez való i||eszkedését biztosító anyaghaszná|atára, tömegĺfoľmá|ására, hom|okzati kia|akĹ

tására és a zö|dfeĺtiletek kĺalakításának módjára'
. b) a. te|epü|ésszerkezet, táji környezet, telepĹi|éskarakter vagy egyéb he|yi adottság mĺatt. tele.

pÜlésképi szempontbol meghatározó területekre'
. c) azÉtv' szerinti helyiépitészetitirökség egyediés területivédelmére, védetté nyilvánítására és a

védettség megszÜ ntetésére,
. d) a rek|ámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések e|helyezésére és

a|ka|mazására, itletve ti|almára vonatkozó te|epÜ|ésképi követelményt tarta|mazhat.

Ezze| kapcso|atban ezr]ton tájékoztatom, hogy a te|epÜ|ésképi torvény e|őírásainak való megfe|e|és ér-

dekében 2017. december 31-ig meg ke|| a|kotnia te|epÜ|ésképi rende|etet, és annak hatá|yba |épéséve|

egyidejű|eg a rÉsz előírásaiból a te|epÜlésképi követelményeket tartla|mazó rende|kezéseket hatá|yon

kĺvü| ke|| helyezni'

Fe|hívom szíves figye|mét arra, hogy a jogalkotásró| szi|ó 2010. évi CXXX. tĺĺrvény 2.s (4) bekezdés b)

pontja érte|mében a kerÜleti rende|etnek i|leszkednie kel| a jogrendszer egységébe.

Tárgyi te|epĹi|ésrendezési eszköz e|fogadása, és hatá|yba|épése a Trk. 43. $-ban fog|alt e|őÍrás szerint

töńénhet. A te|epÜlésrendezési eszkoz e|fogadását követően a Trk. 43. S (2) bekezdésében fog|altak

szerint ke||eljárni.

Kérem, hogy szĺveskedjen intézkedni a jóváhagyott településrendezési eszköz eov hite|esített oaoírala-

oú. va|amint eov dioitá|is pé|dányának megkÜldéséró| a Trk' 43. s (3) bekezdés szerinti szakmai vizsgá-

|at és ĺrattári e|helyezés cé|jából |rodám részére'

Felhĺvom szíves figyeĺmét, hogy a jóváhagyott te|epÜ|ésrendezésĺ eszköz Étv. a. s (4) bekezdés szerinti

nyĺ|vánosságáró| a Po|gármesternek gondoskodnia kel|.

Budapest,2016. október 25. .zííc"ił=-}'

Tisztelettel:

Errő|értesil|:
1') Címzett
2.) Budapest Főváros Kormányhivatala, ÉÖHoľF Főosztály, Torvényességi Fe|Ügye|etiosztá|y

3.) |rattár
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Danada Rílnán Edina
Jegyz-ö

13udapest Főváros Vtl|' kcľiilet .lózsofvárosi onkoľlllányzat

Tiszteĺt Jegyző Asszony!

Budapest Föváľos l(oľmányhĺvaĺa|a (a továb|riaklian; l(oĺnányhivatał) 2D16' elsŐ Íétévében
cé|e|Jonőrzés keľetĺiben vizsgäĺta Bucĺapest Föváros Kcizgyülrsc ťrs a fóváros] Keľiiĺetĺ önkoľĺnányzatok
képvise}ö-testLiIeleĺ áltaI aIkotott épíiésÜgyi tálgyri rcnĺleĺeteket, k.j|łjt]os te|<hrtettel a IteIyi építési
szabáĺyzatokľa,
Á có|et|entírzés az. aÍábbi jogszabailyok aĺapján kerü|t leÍo|yÍatásľa:

- MagyarországAlaptölvénye (a továbbiakban: Alaplörvény)
- a jogaĺkotásló|sz.ó|ó 2010' évi OXXX. ĺörvétry (a Íovábbiakban; Jat'),
- az ĺĺpí{et( köŕÍ]yezet a|akításáĺóĺ is vódeĺméľol $filó 1997' évi LXXVĺ||' ĺÓrvény (a tovĺíbbiakbau:

Etv.),
- Magyaľoľszág helyĺ oľtkĺlľĺlriilryzataiľól szóló 2011' évi OLXXXIX. tölv(.:ĺry (a toväbl>ĺa|<ilarr:

Motv.),
a Város|iget megújÍtásárĺ5| és fej|esztéséľől suó|T 2013, évi ccXL|l. tcirvény,

. a Nornrafa Park töľténelnÍ sportteľťĺ|etrłJ| szó|,ö 2013. évicxl.v|l|. tť'íVény
- a közigazgatásí hatÓságí eljárÉ.s és szo|gáĺtatás ál{a|ános szabĺł|yĺriról sz.ó|ó 2004. éví oXL.

torvény (a továbbíat<ban: Ket.)'
- Magyaĺoľszág gazclaságĺ s{alrititásĺiľil szó|ó 2011. élvi cXc|V. {örvóny (a iovábbiakbeln: Gs[,)
- a ktzútí kozleĺ<edésľö| sztlló 1988.évi l' ttiľvény (a tová|illiakban: l(k(.),
- a telepÜlésfejlesztésĺ koncepcĺóról, a7. íntegľá|t telepü|ésŕej|esztésí stra{eigiáról és a

te|epĹiĺésrendezésĺ eszkÖzlkrő|, va|amint egyes telepĺi|ésľendezési sajätos
jogintéznlénye krr|szóló 3,|4|2012' (X|'B.)Koĺnl. ľelnĺjeÍet (a tovább|akban: Tkľ.).

- a7. oťszágos te|eptjlésrendezésÍ és epítésĺ köveĺelnlényeklo| szTlÓ f53l1997 ' (Xĺl.20.) Korm.
rende|et (a továnuiakoan; oTÉK) ,

- ĺł teĺepüiésrel:ĺlczésĺ ós az építĺśsz-etĹmiÍszaki tervlanácsokl.ó| szÓ]ó 25212006' (X|ĺ. 7.) l(orm'
rende|et (a 1ovább|akl>aľl; Ttr. ),

- az épĺtésugyi és ópÍtésfelĺlgye|eti hatóságĺ eĺjárásokrÓĺ és eĺíenőľzésekről, rla|an.ĺin.. az
épliósügyi hatóságí szo|gťlĺtatésroi sz..o|ó 312t2oi2 (X|.8.) konnálryroirdelet (a továĺrbiakban:
312kr,),

. a foépitészi tevekenysegrö| szTló 190/2009. (lX. 15.) l(oľln' rerldelet (a továbbiakĺrall: Foépľ,)

i lí,!) |juĹJĺií)cjs:. li)\,Í) uií:íl .,/ĺĄ.C-). . 136Ą |3p. |.JÍ.2itĄ.. Tr)k}ícrl: ł'36 {|) ĺ]96-2-a3Ô Fax .ł.36 (i) ĺŹ:;7.4ŕ]ĺ3?
|i.-fiai|: JęJ!)ĺíXłí.lnĺĺĺr!xiĺ;t(.tjlrÍldi'|ru - |{ĺ;ll|61.l: vwolĺ.i<ĺ;łlrlłtý:ir,alil|'lttr
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. a ľégisfeti Ôroksťlq ls a ĺnűellrlékí éĺtťłk véilc|nrtlve| |<apĺ:*ttlĺiłĺos sŻabélyoltlol 3(,/ílo1{i. (lĺĺ. 11.)Korĺn. renc|ek;ĺ (a továbłliakball: RťinlÍ. )'. a Net].}z^eti .|ogszabálytáĺrol szólĺi 33Bĺ2o11 , (X||.2sJ.) ĺ(onĺl. ľeľtĺleĺct (a ioválrłliakbarl: Njtľ.),. az épĺ(észeÍi iiľöks(łg hclyi vétlc|ĺnélrck szĺĺkĺnai i*"uevuĺ,.ĺř",lJä ääiiő,jä..íü'il]"il.,') l=vĺ,lľcnĺkllet (ĺ: továĺ:bĺakbalr: ĺ:vlrlľ.),- a fĺis szárú t]öVónyek véde|nréĺ.ö'l szi| 34Gt2OOs. (Xłĺ.30.) Koľrn. ľende|et (a ĺclvábbia|<tralr: Fvľ,)- a jogszalrá|ysz-eľkosz-t(lslrĺj| szÓli 01/2009. (X||.14.i ĺntł renoelet (a továbbiakban: Jszr.).

A l(ormányhĺvatal kieme|t fig1ĺo1mę1 forĺJĺĺ aľra, hľlgy szaknlai ĺájékoftató anyagok, kclľleve|ekkészÍĺás<ávc| foĺyanratosarl 
""git"u az i|ĺetékcsstigi teÚieién lníJköcló Önkoľmf,iiyzatok lnuirl<äJái, azönkoľnrányeati feIadai- és nataJĺĺoľot ellálĺisa során a heÍyes jo.qa|ka|nrazási g1,akoľlaĺ kiaĺa|(ĺtásá{.A vizsgälat tapasztalatairu| a lúagyaľorszĺág holyi őn}<ormányzaiairťll szó|ó 2011' évĺ ct.XXXlX. toľVi'ny(a továbbiaftban: Mtjtv.) 133' s (3i bekezĺiěsĺĺlx:n rogĺalt szatĺn,,i ."ďt*ognvújrásijogkoltinlben e|járr,łraz aläbbiaklrĺrn szeľetnóln ÍájekÔZtatnĺ,

1. A he|yi épĺtési szabályzatok es szabĺi|yozásl tervok tłirgýĺriĺbotr hárołĺlszázháronl (303) aĺĺl1lľende|eĺés egyszázketĺő (102) modosĺtó renĺetet ĺtirvjnyesséÍłĺ ftllťl|vizsgá|atára kcľüĺt soľ.A vízsgálaĺ soráti nlcgĺillapÍtásľa keľĺi|l. hogJy azok az Önkormányzati rondeletek' amelyek 2013. e|Öttkerültek e|fogadásra, nagy számball taĺĺaĺłnáznak jogsért{ĺ ľende|ŕezóscket. neľt a képvise|cl-tes{ijietekaz Etvĺek a telepri|ésÍejleszjé9sel. a ĺeÍep{i|ésľendezéssel és az épĺtésüggye| ÖsszefÚggci egyestörvények ntódosításárĺĺ| szó}ó 20lz,. ev|i c!li]l' lörvénylen ioglalt, 2013. jłlnuáľ 1. napjátólbekövetkezett łrródosítása, valĺłnrin|' a Tkr. és.: !'1i!" riatá|yĹa lepesř ota elmulasztot6k a magasabbszint0 jogszabályokhoz igazÍtásukł}ĺ. Az a|ábbĺakban Íelioro|ĺ 
.típushibákat 

tartalnrazó renďeletektt1ĺteľjeszkednek az Étv.-ben kapoĺt rcnde|etaltotasi felhatąimazáson,,tnlután az Étv' 62. s (ĺ) bekezdés12.4, pontja értelnrében 1 Kormánv kapot't fo1hatal.nu.ĺ*i u.,u,.hogy az épttésiigyl hatóságiengedé|yezésĺ és kötelezésÍ e|járáśok. va|aĺnlnt az építósügyi hatóság| eÍ|enőszés rósz|etesszakmal szabályait, a hatisági ilatárczatok és végzése.k, volJmint az épÍĺészcti.m{ĺszakl teľvekľészletes tartalmi kłivetelľnónyeit rende|etĹcn megällapÍtsa, ezért ebben a tárgykörbon a heĺyiönkorľnányzatoknaĺ< nincs rcnłeletalkotási ielnataJmazásuk'

A törvényességi vízsgáĺat ezzel össz.efüggésben a kťjvetkezĺJ tĺpushibáĺ<at tárta fel a rende|etektren.A heÍý épĺtésÍ szalrályz-at;
. elvi épĺtési engedélyhez köt építésitevékelrységet,
- kťitelez.ĺen, két|épcsős ełíľct (etvÍ engedó|yias vbgbges engedé|yt) szabäIyoľ.,- építési vagy bontási ongedélyhez. ĺlletň łloritas tudomásu| véřetéház.köĺ épĺtésitevékonységet.- építési ongedélyhez köt.olyan épÍĺésitevékeilýségot, amely a312'kr'alápian nem engedó|yköte|es,. építésĺ-igyl hatóságí e|jáľási szabályokat allap}t meg, így 

".uxr,"to.ag 
bevonásiit tes'i kc'tę|ező\,éaz épĺtésÍ/bonĺasÍ engedélyezési e|járásban,

- bővÍti az éPĺtés| engedé|yezésĺ e$áĺásban benyÚjtandó dokumentumok köľét. jeÍlelľrzcien pé|dáu|eltÍĺľja koľtépĺtészeti ferv csatolá"át, guuJo'i,i łęlnléľés aueó,a,e], hbJmechanikai szakvéielnéllybenyújtásáÍ, szĺnez.ési terv, útépĺtési .ĺs]ĺđ.epľenclez.ési helysztnľajz csatolásál,- elöÍrja, hogy kÖtelező, meÍĺékletekénĺ berlyťljtandó műtetrásban Ęazo}ni kel| a tercpszint aĺattĺ vizek(talajvľz. ľétegvlz) nlegfe|eĺő eĺvezetésére *n*n:.l adatokaĺ, u tulo] afĺte,,e való a|katmasságáĺ, a zajĺĺs ľezgésvéde|mi lĺöveteĺnrények ĺeĺ;esľtasa| ľoszletes szamĺtásoŕkai lgazolnĺ ke|l az engeclé|yczěsĺtervdokumentác|l zaj.és rez-gésvédelm i íejezelében,. az épĺttetöt kötelezí aĺra, hogy az épitósi engoĺíé|yezési tetvben dokunleĺłtĺí|ja a kćjzhasználatnakátadandó ĺerĺi|eteket, otyan.tartalomma|, hogy az önkormányzat a közha;ználat feltéte|eĺt et tudja bíĺá|nia vá rosĺgndezési ha tástan uhnány kész ĺtés oř i4a c.:lo,
* a bontás| engedély kóľelem részekónt előÍľja, hogy az építtetó kÔteles mellékelni az éptjlet fe]méľésĺés fotódokunlentációját,

/
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.. lneg|rat.iľozza a łrasu náĺathavetcIi ctls|odóty kiadiisának ĺcItćlt.tlIcít (klzľriivcli iť.:ttł.sí1ĺ:s*,

s:f'Ĺrĺ(hatisäśJi Vé!e|.l1ény csćllolásŕt, zćjl(iíe|(1lBĺek ĺl'tc:gvlrlt)sĺtás;a. c+lŕjzeĺes; |lontiis ĺĺ;Irrĺyl:r{lisłr),
- kote|ezo o|vi tc|okalakítĺisí ĺlngeĺlń|ył-'z^csi eĺjárťls( ĺľ ol(i.
- a telckŕ')ĺakítíłshoz, to|ek|e|osz-lĺisltoz śizi.lkĺlirtósńg egycĺĺi hozzájňľu|áĺiá|lak l)eszeľzésérc kötc|czi a
kéreÍlnezőt'
. tervtanácsi és teĺepül(lsktipi vl|elrtĺłrty ęsyüĺlC,S llĺlszozósť:Í íĺja eiÓ az engc:crll|yezési ĺ;ĺjĺtriis
íeIteteleként.

)-í1ru.shitlakér'li |a1raszla|ĺralÓ, hr:gy nc|rálny helý épĺtési szłtllti|yzat fłlkivágásľĺl vollatkozo e|oĺrĺĺsoka{
teľta|nlaz. en'loĺyek nĺncsetiek cuszhcľlgĺran oel.il aż: FVĺ.l, ĺ;ĺ'lłĺi ĺi ĺĺ!ĺi szĺil.rj lrłivĺiĺr.7e|< kir,ágásĺ!ĺ.a
Vonatkozó saját on|<oľnrányzĺl|i ľentlcĺc(ti|(|((}ĺ. A fĺlkivágalsra voĺlatkoz<i ľcnĺie|kĺlzóset(et t.leĺ].l a he|vi

Ąrłtési szal>ál}'zatĐan, lranenl onáĺiti ľĺrncJeĺĺ.:ilr<'llr índok<l|ĺ sf.al)íłlyĹ\r|1i.

Szintćn tÍpus|rlbakĺĺnt ie|ell(kc"zett, hogy a r,izsgá|ĺrt a|iĺ v<lirÍ he|yi épĺtt.lsĺ sz.abá|yzatok egy rész-e az
e1rítési engedéiy kiadĺlsĺinak feitéĺeléĹlI a te|jes kĺ:lz^lrrűvesĺtetĺĺ;đlg ĺneg|étéĺ ĺĺja e|{i' /ł ĺcljt::s
|(ÔzłnÜVesÍ1ist.Ô| a heIyi épĺtlsi szalrá|yzatok al1yagi iogszallá|yként továbl)ľe is reI.łdeIkezlretlrek,
ąz-ont)an az épitósi engcdóĺy kÍadását nem kothgtik a te|jes közĺnűvesítettséghoz.

Ezl támasfljä a|á a l(úľia onkĺlľlĺlányzati -|'allácsa a l(ciÍ-502ĺ]/2015/7. szánlú haÍálozata, alne|y sf-erint
,A toleĺłiilési ĺ)llkoľlllétlyzatľlak llincs tőľvéľlyĺ felhaiaĺnlĺązĺisa aľ|.a, ho1sy ľolxleĺeĺéĺsen az Ąll./ósl
engěCiély ĺ<iadásának fetÍételéal a k.lljĺls kijznzúves,ĺtettsép1 nleg1létét týa elő. A közpollti Jogszahályol< łł
használatbavóÍelĺ eng1edéĺyhez lĺatik a RÖznlűvesÍtettség igazol{'lsi1t, Ugyanakkoľ a helŕiság 82 étlĺtési
engedély iľánti egyedi kĺireĺlnęĺ< elbtrálása soĺłtlt {igyeĺenlnlel lehet arľa, bo!!y a l<ijzmĺ.lellátás a
hasz.nálalbaveteĺĺ ongedéĺy negkél ésóĺg bĺztos ítható.e,,,

Szeretlrénl Íalhívrli szíves figye|mét arra, hogy a hclyĺ ópítési szabá|yza{ok ĺás sz.aĺ>á|yozási |orvek
jogharnlonizácíója nelll ĺgónyĺi (e|epüĺésteruező megbízásáĺ' az az ałá|rbial(bat] ismertetett hatá|yos
jogszabályhe|yek a|apján az- önkoľnlányzaĺ hatáskcirében végrehajtható. Anrennyiben hatalyon kívül
he|yezésse| ľien], cselk ntĺiĺJosĺtássa| o|clha|ó íncg ogy jogszabó|yhely haľnlonizácirja, indokolt
tárgyatásos e|jáľást kezdenlónyeznia Tl<ľ. 32' s (6) aÍapján.

A.'|''kr. a ieĺepÜ|ésľendezésĺ eszkÖzok 20'le. <Jecetlrbęľ 31. napjáig tŐĺtéllő mÓclosĺtásáľT| az a|ábĺ:iak
sZeľint ľenĺle|kezik.

,,Tkľ. 45. s (3) Au (ĺ) treĺ<ezdés szęľinti karü|eti te|epülésrcndeeésĺ eszkôz (2)
|rekezdés lr) pont ba) a|1rontja szeľ|nt 20ĺ6. december 3ĺ.ig módosíthätó, amonnyiben

a/ a te|epüIésľendez-ési ęszkcjz- egyez(etése 20.ĺ 5. deceÍIlber 3,ĺ-én ío|yanrat|ran \,o|tl és egyozteÍéstl
során |egalálrb a véĺenlényezós| szĺ:kasz |<ĺ:zdenlényezése megtöľtént, vagy

b) a te|epiiĺésľendezósj eszköz mó<losítása a 32. $ (6) bekezdése szeľint indoko|t'

,,T.kr. 32' s (6) A telepüĺésretldezési eszköz egyoztetése tárgya|ásos e|jáĺás szeľĺnt törtéĺlik,
amennyÍben a te ĺep[iĺésľendezési eszkoz készítéso vagy módosítás

a/ a nen]Zeĺgazdasági sze mpontbó| ĺ(ieme|t jeĺent'öség(i beľulrázäsok nlegva|lsĺtásának gyoľsĺtásáľl|
és egyszer(isĺtéséről szÓ|l törvěny hatáłya a|á tariozó ilgy {árgyát képezb ép|tési berulrázás
rĺregvalósĺteisa nliatt indokolt,

b} a Konllány által ręndeletben Í<ihĺrcJetett veszé|yhe|yzet esetén, az ĺłĺintett telepüĺésĺ:n a
i,eszé|yheĺyzet követk<zrnényeĺnek a Íe|szánrolása vägy a toválrlri, t<čjzvet|ellÜ| Íenyegeto veszé|yhelyzei
megelózése ĺníatt iltdokoli,

c) magasabb szĺntű Jogszabáĺyí vá|tozás átvezetésa, érvényęsltése, va|amint jogszabá|yi
haľmonizáció érdękében tcirtĺínik, vagy

ĺ/ olírás javítétsa, ľajzi fe|do|gozáslról, móretaľá.nybó| aĺJóctó pontallansárg jarlíĺása ćrdekébeĺr történik.''
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Tckhttrĺ1c| é}ľrŕi. ĺl()sy l' iogszo|)á|ysél1ćl rĺłrrĺlc|ĺ<ezesek hatályon k|vÜ| hclyezlsóľe ĺr .}'kľ. 45. $ (:1)

bekezciós ll) połltja er 
,l.kľ. 32. $ (ô) bekezĺJls ĺ:) pĺlrlĺjáłrak alka|lnezá$ŕrval lehętÖséget biztosĺĺ.

ÍeĺkéIoľn, tlogy jc|cn |evo|crnĺlez csato|t ľószjelcrltés aĺapjiĺrr szĺvcskedjék c|végeznĺ a |ratályos
épltósi szabályzatok íclü|vizsgá|atát a jogsz-abá|yi haľnron|zírció ćrdokól:olr ós ĺrnnak
ere dtnónyéről 201 7' januĺiľ ĺ5. napJäĺg a K<lľnlátryltivata|t tájékoztatni szívcskecĺjók.
Alne nnyibon az önkorlnánYfatlláĺ azÉ|v,62. s ({i) bckezdóse alapján az új he|yi épÍtés| szalrá|yzai
készítése folyamatĺran van, kóľctĐ, lrogy a jogszatrály-tcľvczet kószítósc soľán ls szĺveskedjen
figyetonrbe vcnni aJclolr köľ|evó|lrcn és annak keriiĺet-spccifikus nre||ék|etében fogĺaltakat.

2. Az épĺ{tetcĺk gépjáľntri-e|he|yezésĺ kÖto|ĺ:zettsóglről szó|ó ĺendeletek
A kerü|eti önkorrnányz.atolĺ közüĺ tĺzelthat (16) ön|<ormányfat s7'-abólyozzä łjná|ló renclęletben (tz
épĺttetők gépjárnl(i e|lreĺyezési krtolezetlségét, a többi trrkoľtľlányzat az óplt<isi szabáĺyfa|.ába íoglalta
äz ebben a tárgyban aĺkotott ronde|kezéso|ĺęt.

A vízsgá|a|.ĺal érinĺeĺt Öná||ó ľenĺjelelek 201:.!. eltjĺt ke|etkczĺ('k. erecléti jogatkotóĺ haĺáskciľlren a|kották
ĺneg azokaÍ a képvise|ö{est(i|etek, an1e|y a korálrbarr hatáĺyos jogi szabályozásnĺ.lk rnegfelelt.

2-013. január 1, napjátóĺ az E(v' és az OTÉt( mldosíĺásáva| az önkoľmányz'ati rĺ.nde|etĺł|kotási
ftł|hatalmazás nlegvá|tozott. ezt kŕ:vetćjen ĺ:sak a hclyi (.'pĺtési szabá|yzatbaĺl szabá|yozhatók a
lárgykörbe tartozó kéľdések'

Az Étv. a 13. $ (1) bekezdésében kimondja' hogy ae o|.szágos szabályokban errgedctt cltérésekke| keĺl
szabá|yozni a he|yi épÍtĺlsi szabáĺyzatban a helyi kÖvetelmónyekot.

,,Étv, ĺs, $ (1) Az építés hetyi rendjónek áizÍosĺĺása érdękében a telepütésl önhormányzatnak az
országas szabályoknak megfelelően, lllefue az azo4ban megengeďeťŕ eltérésektreĺ a íeĺepť.i/és
közłgazgatási tęrllłetének fęlhasznáhásávaĺ és hełépĺtéséve|, továbbá a könłyezet természeti, táji és
épĺtelI éltókeinek védehnével kapcsolatos, a telkakhez fťlzödö saláÍos helyi követeInlényeket, logokat
é5 kötelé?ettségeket hel yÍ épÍtésí szabáIyzatban ke|l nlegáĺ tapÍtani a.,,

A tárgyköľbe tarto7.i jogiszabátyofást tartalmaz az oTÉK 42. s (1)-(2) be|ĺezdése, arne|ynok 
"a 

he|5li

épĺtési szabályzat eltéĺö rendelkezésének hiányában', íordu|atät kÖVetve a járm{i elhe|yezésľe Vonatkozo
szabályok heÍyi építési szabá|yzatban á||apíthatók meg.

,,oTÉK 42. s (í) A,z t! épÍÍnlények, őtlátll rendelteťésl egységek, terlĺ|etek rendeltetésszer{l
hasznátafiához " a lrclyi épĺtóst szabályzat ettérii ręndclhezésének hiállyáÍ>an a (10) és a (11)
bakezdósbell foglaltak kĺvételéve| . IegaIäbb a (2) és a (4) bekezdésben előĺrt mennyíségĺÍ és fattájt?
gépjárntiÍ e|helyezési lehetöségét, továhllá rcndszercs teherszálĺítás eseŕéll rakodóllolyet ketl
hiztosítanÍ.[,.,]

(2) Az egyes telkek és opÍtmények rcndeltetésszerű hasznátatához a telkan . a hetyl építést
szahátyzatnak a teriilet telepiilésen belülĺ elhelyezkędése, tömegközlekeďési eltátottsága és forga\nú
terheltsége és az ópĺtmény rendeltetése alapján, a (1(}) bekezďc1sben fog|atlalĺ fĺgyelembc vóteĺÓvel
meghozott eltétő ĺendelkezése híátlyáłłan - a 4. számÚ metléklet szęrint nleghatáľozott szátnĺi
s zem ét yg ép kocs ł e| h eÍ yezés ét kel l ts|ztosĺtanl -,,

A szárnrazókos joga|kotoi hatáskörĺe utalást, a fellrala|nlazl relrdelkezést azt|v, s2. s (6) bekeadése
tartalmazza.

yl
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olĺj'.ll 5 l {i

,'ó". Ś ŕó) l:eIhaÍalnazłi'sŕ /t..lp ł; Itlh.lpiilĺi:łi Önkoľllli,lll)lzaĺ (!i|iĺÉtľ<t+lli;ll tl k.cr(jlcti öllhclrlllĺinyz.łtÍ, illetvea flvtllosi ÓnkoľD1ónyzal 
.úĺ|ir! 

köZvllicl|ť'iĺ igilzgätltt lcrtiĺcl iekinĺeiíi!)i.rl łż íĺivĺil'ĺ:.si (Jnkoľn;ól,)/z.}t) arľa,Ilogsy ľendeĺetlsen łtltaJsĺtsa lllc.g (., ')
$' a łrcIyi épltési szab,źlyzat,1t'.''

A íę|hata|nrazĺi ľĺ.lnĺjol|<ez-rls nlegvíł|tozásĺĺbo| lĺĺiv<':ĺltezik. hogy az- ŕjľrĺiĺ|ó ľeľrtle|e{l.len' ereÜoĺí jrrga|k<lńihatáskörĺ:en lc]ĺtť:nő joga|koiási Íehetösóg n1egszťjnĺ,2013. januáľ 1' napjár ĺ(ÖVetden el koľál:baneĺÍogĺrdotĺ fe|)dcĺoĺek ľlcm 
.nlicíosíÍłlatÓkl a jJgsértö ĺcllĺJe|kczések orvositísát az Önáĺto ľcnĺJe|ethatái5l66 kívÜ| helyrlzósĺĺvĺ-lĺ ť:s a hiłtiĺíyĺts ÉĺV' ;is-a Tkĺ. łeĺrĺJe||<ezései szeľiĺl{ k<isz.u|{i ĺij kclľiiĺĺrtĺ (;píŕesí..;za|lályzaíokba|.l' |ślh€t łcłlciezni'

Kerenr a ĺ<eĺÜ|oti sz-alláĺyozĺisi ĺęlvĺ':k
ÍígyeIembevéĹelé1.

Ezrilon szel.etr.tém 'T.iszteĺt Jegy1ő Asszotly{ táj'e.koztatnĺ eľrć|. hogy ł] nlt]nkájuk soÍán jelĹ5ntkezci
;lloDĺĺilrlák ln<.:gokle)sĺiho,- ^ ?,. lr4ölv. 133. 5 is; ĺełezoésóbeĺr ĺř"poiĺ ĺelnaĺalrna.rzás alirllján *. ĺ,rkoľrrlányhivataI nltĺlrkatáľsai kcłszséggel állllar ielrcleltezéséľe,

Bu<ĺĺłpclsÍ, 20 J 6, sfe|]{e'noul.,({,,

Íĺ'tlÜ|rĺizsgálaĺa ĺĺs kĺcJĺ;|gozĺisĺ.r soľán ícntiĺ.:k ĺifĺVes

Tiszteleiĺel:

,f'(
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|l(l:;zj eĺĺ:rl1ós

Fiut|a 1rcsí Főváľos V|I|' |ĺc ľĺiIct Józ'seÍvá rosi O n l<orrtliĺ llyzat

66/2007.(X||'12.) lcnďctetc .]ózsefváľos t(cľüĺ<rti Fpítósi Sza|rá|yzatáľó| (.ĺol(Ész)

''6. s (4) A teĺťdetĺ:n a kcjzteľÜ|etl.cjl !ťrthatclan l)eĺ.elxĺe7^esek ĺ:seik az ĺ:|ábbiak sztłľint ľle|yle7hetĺj{< ęt:
a) Az égť:tĺci.lrrĺik hronllokzaĺľa tÖilé|lo kirlęzętése csa|( jogszabá|ynak ĺnegÍo)ĺł|ö kĺłn,rĺ}rr1, hŕĺ)lryĺ)ban
ĺrlĺjszĺ:ki $7-Ü|(segC)ĺi..ićghĺjl, o honrlokz.ĺ.ltkĺ::1:zĺiĺsoI nlegÍe|ĺ:llćieĺi TŚsze|hŕrngÖlt nrÜszaki mĺ-'g<lk!ĺi..;si'l} ĺ;s
holnĺokfatdĺśz ľ<lllcso|ĺisel nćĺk0l c.ngcĺjllĺ:{i) rncg. r\ nr(iszaki ł.ne.qo|cíás meg1feĺe|<lségónek igazo|ása
éľdekéberl ä tcívekllef nlc.|Íť+kĺ,:|ni kc|| az tirlkoľrnálryzati frió1lÍtész vó|crrrélryćĺ,, artllak hiáłlyábaĺl
az i l letékes tęľviallács á||ĺĺsfoglalását.''

'8's (1)Alnetrlryibellazingaílarltulajdoĺlosa(;iĺlłlrlri lu|ĺljcloľlcs(ýť..bc-''l l'lltľlĺlkkezel(ije)nlcgĺi|ĺĺlpoĺJik
az önkoľľtányfíit[a| Ĺl tcľcpszíľrten közvct|eľrÜl ĺ;sĺrt|ĺ.lkozĺi tcľťj|ck;k, iileĺVo ŕJ íłilclszhlti teľületek \,aŚ]V

eZ épĹiłęt egy ľé9zé|iei( kózhasznĺ:ĺĺatcé|jáľa ttlt<ilrő átarJĺisírľĺ}|. ĺlkk0ľ il rnegiillĺ.lpodiis ingat|an-
nyiIVŕi ntaľtáÍiba töľtónÖ áĺvezetésĺ6l g;on đosl<oĺl n i kcł|.
a) ,iĄ kof ltasználat cóljáľa á{elcjásĺ.a ĺeľVezct( k.:ľĺjlebkľol az épĺtteto nyi|atkozik, ae épÍtósi
ellgecló|yezósĺ tcľv|rclr r'|okulĺrcrrĺ'áłja a |<öz.lraszlrĺłlĺ.rtnak áÍ.adarrdó t<łrĹi|etckot, oIyan
(ańalolrrnlal, hogy az önkoľnrányzat a l<özlraszn/r|at feltéteÍeit.eĺ iudja lrĺrá|ĺri'''

''20. s (2) h) az épĺtési Övezet ĺeri'i|oĺén a ,,kÖĺ'elezĺj zÖ|rĺÍe|ület'.-hez csat|akcv.Ó, Żlr- ,,(>pĺĺćlsi hely
kizáĺólag tcrepszint a|att beépítheťd ľószén'' új ép(|et csak a "tö|.téneĺi keÚ'' rekonstl.ukciĺ)
kĺłrtópitészeti tervében nieghatározott he|yen és nródon łteĺyezhc.łó el. Az ópítési ongedély ĺĺántĺ
kóľelem köteĺező rne|lók|eteként l'enyŕljtandó kertépítészotl toľvnok az é1rtiIet |egnagyobb kii|ső
(teľepszint alafĺi, terepszillti, tĺ''repsziĺl( íc|etĺí) vcttjíeĺi n,réľetét ĺlatáľo|ó l,olraĺtó| szálllított lega|ább 5
n]éter s7-éles sávra ltelĺ tĺiterjedľlie.''

/ł ľenceĺkezések |.ri|te{esz-kednek az |I1v''ben kapott ľen<Jeĺetail<otási Íeĺlrata|niazásoll, nreľt afok
<łpí(ésügyí hatósági e|jáľássĺll összefĺjggti e|<}íľäsokat taľta|maznak. Az Étv. 02. s (1) bĺ:kez<Jĺĺs 12.4'
ponĺjai óľte|ľtlél:en a l(orĺnány kapott fe|hataĺnrazást aľľa, l-'o1;5' az epÍtésiigyi ha(osági engedĺĺ|yĺłzósi
és kote|ezési eljárások' \ĺaĺamiĺ.rt az épĺtéstlgyi hatósági o||e|lôľzés ľészletes szaĺĺlĺaí szaĺ:á|yait, a
haĺć:sĺigi |ratároz.atok és vég;zósek, valamílrt az (ĺpítészeti.ĺnűszaki tr.rvek részletes ta(almi
|(öVete| lnél)yeit nlegálIapítsa.

55ĺ?015. (Xll.10.) ö'nkoľnlányzati rende|eto a
UoKEsZ) szó|ó 66/2007 , |x|,12.I cinkoľnrányzati

A vizsgá|at |.le|ll ľált fel jcgsértö Í€ndelkezóst.

Jozsefváros Kerüĺeti Építési $zabá}yzatáriI
rendeI et rnódos!tásáľól

4312015,(x.22.) önkormányzati ľondolot a Józsefváros Kéľi'i|etĺ Építési Szabáĺyzatáró| (JóKÉsz)
.szóló 66/2007 (x||.12') önkornlá lryzat i rondo|et mó ĺlosĺtásáľól

A Vifsgá|at neĺn täľt fe; jogsérto ľende|kezěst.

5t2016.(||.11.) önkorlnányzati l.endetet a Jóesefvárosi t(orületi Építési Szabályzatáro| (JóKÉsz}
szóIó 66/2007. (X|l'12') cinkoľmáIryzatĺ ľcndelet módosí{ásáról

A vizsgálai nelrr táľt ĺe| jogsŕ:ĺtĺi renĺjt:ĺkĺ.:zť.lst-

/
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő-testületének

... 12016. (.. .) łinkoľmányzati rendelete

a Jĺízsefváros Keľületi Építési Szabá|yzatáľól (JOKÉSZ) szőlről66n007. (KI.12.)
iinkormányzati ľendelet módosításárĺil

Budapest Fővĺíros VIII. keľülot Józsefuĺírosi onkormányzatKópvisolő-tosttiloto Magyarország
helý önkotmźnyzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 23.$ (5) bekezdés 5. pontjában,
az épitett környezet alakításaľól és védelmerőI szőIő 1997. éví LXXVil. töľvény 6. $ (1)
bekezdésében megállapított feladatköľében e|jfuva a 13. $ (1) bekezdésében, valamint a 62. $
(6) bekezdés 6. pontjában kapott fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaľos KerĹileti Építési Szabá|yzatáról (JóKÉSZ) szó|ő 66|2OO7.(XII.12.)

önkormányzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 6.$ (4) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

[A területen a közterületről láthatóan berendezések csak az alábbiak szerint helyezhetők el:]

,, a) Az égéstermék homlokzątra történő kivezetése csak jogszabálynak megfelelő kémény
hiányában műszaki sziilrségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően Ôsszehangolt műszaki
megoldással és homlokzatdísz roncsolása nélkül engedhető meg. A mtĺszaki megoldás
me gfelel ős égének igazol ás a szüla é ge s.,,

2. $ A Rendelet 8.$ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (állami tulajdon esetében annak kezelője) mególlapodik
az Ónkormónyzattal a terepszinten közvetlenül csatlakozó terijletek, illetve a Jöldszinti
területek ýagy az épiilet egł részének kÓzhasználatcéljára tôrténő átadásóró[ akkor a
megállapodás ingatlan-nyilvántartásba torténő ánezetésről gondoskodni kell.]

,,a) A kozhasználat céljára átadásra tervezett terĹiletelvől az építtető nyilatkozik.,,

3. s A Rendelet 29. s Q) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az IZ-WII-3 jelű építési ovezet területénJ

,,h) az építési tivezet területén a ,,kötelező zöldfeliilet',-hez csatlakozó, az ,,építési hely
kizárólag terepszint alatt beépíthető részén,' új épiilet csak a ,,tcirténeti kert,, rekonstrukció
kertépítészeti tervében meghatározott helyen és módon helyezhető el, mely tervnek az épület
legnagłobb ktjlső (terepszint alatti, terepszinti, terepszint feletti) vetületi méretét hątároló
vonaltól szómított legalább 5 m,ćter széles sóvra kell kiterjednie.',

4.S
lép:

(1) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 2. alpontja helyébe a következő ľendelkezés

[Az M-WII-2 jelű építési Óvezet területén telekalakítósJ

,,2. Kozterijletről vag,ł lit céljára fenntartott területľől gépkacsival meglôzelíthető telkek
kialakítását, a javasok rcmbhatárok mentén, a műszaki adottsógolcnąk és kavefulményelcnek
me gfelelő en lehet vé grehaj t ani.,,

nJ,
r-/;r! r'
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(2) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az M-WII-2 jelű építési Óvezet területén telekalakításJ

,,3. Az ôvezeti előírásolcrlak megfelelő telek gépkocsival történő megkozelítését az út céljára

fenntartott területhez tartozó telelcrészek bejegyzésével lehet kialakítani.,'

(3) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 4. a|pontjahelyébe a következő rendelkęzés lép:

[Az M.WIL2 jeLű építési Óvezet területén telekalakításJ

,,4. Az út céljára fenntartott terület szaknszosan (iitemezetten) is kialakítható, ha ąz minden
üt emb en közúti lrap c s ol at tal r ende lke zik.,,

(4) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés e) pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Az M-WII-2 jelű építési Óvezet területén telekalakításJ

,, 5. A telekalakítós szempontjából a telek beépítettségének mértéke átmenetileg - az előírt
visszabontás végrehajtósóig - meghaladhatja az Övezetre előírt legnagłobb beépítettség
mértékét.',

(5) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés Í) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az M-WII-2 jeliÍ építési ovezet területénJ

,J) Meglévő épület szintterülete az épület meglévő tömegén belül legfeljebb l,S-szeresére
növelhető az ovezeti paraméterek betartása mellett. Rendeltetésmódosítás az ovezetre
v o natko z ó e l ő ír ás o k lrpr e t e i ka z a t t me gen ge de t t.,,

(6) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az M.WII-2 jelű építési Óvezet tertileténJ

,,h) Az út céljóra fenntartott terület nem építhető be, a területen a kÓzművek dtépítése és a
kozlekedési területek kialakításán kívül egłéb építési munka nem meqengedett, illene az
építmények elbontásą esetén új épitmény nem építhető.''

(7) A Rendelet 30. $ (3) bekezdése a következő k) ponttal egészĹil ki:

[Az M-WII-2 jelii építési ovezet területénJ

,,k) Az tit céliára fenntartott terület szélessége a kijelĺ;k mértékhez képest 2-2 métert

módosulhat, de minimális szélessége a jelah kottákhoz képes legfeljebb két méterrel lehet
kisebb, minimális szélessége I0 m-nél kisebb nem lehet. 

,,
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Az építési
övezetjele

l telek megengedett az épület megengedett

M
beépĹ
tési

mód

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

terülęte szélessége
beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszmt
a|aÍti
beépítési
mértéke

zöldfelüle
ti mértéke

építménymagassága

m- m ,/o m'l rŕ % % m

M-VIII-I Z min.6.000
max.5 ha

50
60trl

65
2,40
3,0ot2l

80
25
20Ĺz]

g,gt6l 20,0

M-VIII-2 ZISZ 2.000t71
50
60trl

55
gor5l

2,40
3.00t21

80
25
2oĹ2]

g,gt6l 20,0

M.VIII-3 Z 6.000 50 +5
2,40
3,00t31

80 2OÍ4] g,gtol 20,0

(8) A Rendelet 30. $ (5) bekezdés 9. sz. tźlb|ázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ĺ2l

t3l

Í4]

tsl

t6l

Í7)

a Könyves Kálmán körut mentén
lĺtézmény i átalakulás esętébęn l 23

ntezményiátalakulás esetében (4) bekezđés szerint l2a

csak új épület elhelyezésę ęsetén kötelező
telekalakítás esetén, átĺnenetileg (3) e)
kivéve tizemanyagtöltő állomás
kivéve közmű és kcizhasznú szo|gtitatźs telkét, melyek kisebbęk is lehętnęk

5. $ A Rendelet 3. mellékletének 7,l|, |2 számű szelvényei és a szelvényezésen szeľeplő
je|magyarźnat helyébe e rendelet 1. mellékletének 7, 11, 12 szálmí szelvényei és a
szelv ény ezésen sz ereplő j elmagyar taat |ép.

6. s E ľendelet az e|fo9adását követő 30. napon lép hatályba. E rendeletet a kihiľdetést
követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

7. $ E ľendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatáIyźtt veszti a Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének a Gaĺu.Mávag területen (Kőbányai út _

Könyves Kálman körut - Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca _ orczy tlt _ Orczy tér át\ta|

hatĺárolt területen) vá|toztatási tilalom elrendeléséről szóló 2712014. (vI.26.) önkormányzati
rendelete.

8. s E rendelet ahatźiyba lépését követő napon hatáIyátveszti.

Budapest, 2016. ...

Danada-Rimán Edina
jeewő

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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Budapest Főváľos VIII. keľůilet Jĺízsefváľos onkoľmányzataKépvĺselő.testiiletének

... 12016. (.. .) iinkormányzati ľendelete
a Józsefváľos Kerületĺ Epítési Szabá./lyzatáről, (ĺóxnsz) szóló 66t2007.(XI|.|2.)
önkormányzati ľendelet indokolása

1. Általános indokolás

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő testtiletének a
Józsefuárosi Kerületi Építési SzabźĺIyzatáról szóló 6612007. (XII. 12) önkormanyzati ľendelet
(a továbbiakban: Renđelet) módosítását a kerĹilet építési előírásainak egysz-enisítése, a Gaĺlz_
lrĺłvłc terĹilet 42ha méretű ingatlan megosztásának lehetővé tétele az onkormźnyzat és a
tulajdonosok szempontjainak figyelembe vételével, valamint a törvényességi
felülvizsgálatban észrevételezett tulterjeszkedett rendelkezések javítása indokolja.

2. Részletes indokolás

1-3.$-hoz

A Rendeletből a törvényességi feliilvizsgálatban foglaltak aIapjźĺĺ, kikerĹilnek az építésugy
hatósági engedélyezési e|jźtráshoz kapcsolódóan _ kerületi szinten - kötelezően előírt
mel1ékletek.

4.$-hoz

(1)-(3) A szabályozási terven a volt canz-IrĺÁv,q.G teľületen az ,,onźilő he|yrĄzi számon,
útként nýlvántaľtott magántftjavasolt helye'' jelű, irányadó szabá|yozási elem a Rendeletből
törlésre keľült, igy az erre vonatkoző előírások is.

(4) A telekalakítás végrehajthatősága éľdekében tarta\maz könnýtést a Rendelet előírásrĺnak
módosítása.

(5) A terĹileten több helyen megfigyelhető, hogy a csarnokok belső teľeibe nagy, többszintes
épületeket építenek. Ez sem épitészetíIeg' sem tiizvéđelmi szempontból nem támogatható.

(6) A szabáIyozási terven a volt Ganz-MÁVAG teľĹileten az ,,oná||őhe|yrajzi számon, útként
nýlvántartottmagtnűtjavasolt helye'' jelű, irrĺnyadő szabáIyozási elem a Rendeletből törlésre
kerĹilt, így a, erre vonatkozó előírások is.

(7) A Rendelet előírása a szabá|yozási terven tĺt cé|jfua fenntartott terület tényleges
telekalakítási eljarás esetére vonatkozóan ad rugalmas feltételeket, de a jelölt területen a

meglévő épületek átépítése nem megengedhető.

(8) A 9. sz. tźb|źuatban a Rendelet M-VIII-2 jeliĺ építési övezet paraméterei vźitoznak..
- a beépítési mód zźĺrtsorű és szabadonálló beépítést is lehetővé tęsz az adottságok*roz

igazodőan, hogy a telekalakításnak ez ne legyen akadá|ya;
- a 90%o-os átmeneti beépítettség lehetősége törlésre kerĹil, tekintettel arra, hogy a

szabźtIyozási terven ilyen teľület nincsen kijelölve;
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- üzemanyagÍöltő-állomás esetén az építméĺymagasság minimumát nem kell taľtani,
annál alacsonyabb is lehet;

- a legkisebb kialakítható telekméretet közmű- és közhasznú szolgáltatás (pl.: BKV)
telke esetén nem kell megtartani, annál kisebb is lehet, ha a mfüödéshez az e|egendo.

5.$-hoz

A Rendelet megfelelő szakaszźnak kiegészítése szükséges a szabźiyozásí terv egyes
szelvényein |év ő v źitozások áBĺ ezętés ével.

6.$-hoz

A Rendelet megfelelő szakaszának módosítása szükséges a magasabb szinhÍ jogszabźly adta
keretek fi gyelembe vételével.

7.$-hoz

A volt Ganz-MÁvAG tertiletre vonatkozó vźůtoztatási tilalomľól szóló 27l20|4.(vI.26.) sz.

önkoľmányzati rendelet hattiyon kívül helyezéséro| szóló rendelkezés.

8.$-hoz

Hatá|yb a l éptető rendelkez é st tarta|maz.
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HATÁsvIZsGÁLAT

Józsefváľos Kerůiletĺ Epítési Szabá./ryzatáľól (JOKESZ) szőllrő 66t2007. (KI.12.)
önkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól szóló

... 12016. (. .. ) önkoľmányzati ľendelethez

A jogalkotásľól szóló 20|0. évi CXXX. törvény 17.$-a eloiqa, a jogszabá|y előkészítőjének
azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat etvégzésével felmérje a szabtĺIyozźs
váthatő következményeit. Az e|ozetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testtiletet
tźýékoztatni kell.

1. Táľsadalmĺ, gazdasági' kiiltségvetésĺ hatás:
A rendelet és a mellékletétképezo szabáIyozási terv módosítása lehetővé teszí a ma még kb.
110 tulajdonossal rendelkező 4Zha-nyi telek megosztásźú, először tömbtelkek kialakítását,
majd ezekľe részletes szabtlyozás készítésével más funkciók esetleges megtelepedését is. A
tulajdoni viszonyok tisztźuásáva| a gazdasági tevékenységek is|ega|izźihatőak, illefue jobban
ellenőrizhetőek lesznek.

2. Ktirnyezeti és egészségügyĺ kiivetkezmónyei:
A tömbtelkek kialakításával átláthatóbb tombstruktura jöhet létre, ami kozbiztonstrys,
közegészségugyt szempontból is kedve złĺbb he|yzetet teremt.

3. Az adminisztľatív teľheket befolyásoló hatása:
A fent ernlített 110 tulajdonos kozött a Fővárosi és a VIII. keľtileti onkormanyzat is
megtalálhatő. Az ,,ilt cé|jáÍa fenntartott terület'' mentén torténő telekalakítások megtörténtével
az egyes építéstigyi hatósági eljáľásokban űjra a keľületi Építésügý Hatóság tld az e|járő
hatóság lenni, ezzel kowtyebbé válhatnak az egyeztetések, egyszenĺbbé az e|jźrások. Az tĄ

utak létrejöttével ahttzszźmlozás is megtörténhet, így a kiéľtesítések is ,,cé|ba érhetnek''.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának váľhatĺó
ktivetkezményei:
A rendeletalkotás célja elsősorban a Galu-MAVAG teľület tulajdonviszonyainak és

közlekedési területeinek rendezését elősegítő szabá|yozás készítése. Amennyiben a jogalkotás
elmarad, beláthatatlan ideig bebetonozódik a jelenlegi átlźLthatatlaÍ állapot.

5. A jogszabáůy a|ka|mazáłsához szükséges személyi, szewezeti, tárgyi és pénzügyi
feltéteIek:
A jogszabály a|kalmazásźúloz a szah'ĺnai segítséget a kerületi Főépítész és a Városépitészetí
Iľoda munkatarsai adják, új személý, szervezetí, tareý va1y pénnlgý feltételęk
megteremtését nem igényel.
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Budap est F'óváľos VIII. keľiilet JĺÓzsefváľos Onko rmány zata
Képviseló.testĺiletének

6612007 . (KI.12.) ľendelete
Jĺízsefváľos Keriileti Epítésĺ Szabáily zatárol 1ĺóxÉsz;

Budapest Fóváľos VIII. keľĹilet JÓzsefrárosi Ônkormáĺyzat Képviseló-tęstÍilete a
helyi onkormźnyzatokĺó| szó|ó, mÓdosított 1990. évi LXV. t rvény 16. $-ában,
valamint az épített kôrnyezet alakításáről és védelméľól szőlő |997. évi
LXXVil. tőrvény 14. $ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjźn
m'egalkotja Budapest Jőzsefuáros Kertileti Epítési Szabélyzatát (továbbiakban
JOKESZ).

6.$ (4) /A terĹileten a kÖzteľĹiletról láthatőan berendezések csak az alábbiak
szęrint helyezhetók el: /
a) Az égéstermék homlokzatľa torténó kivezetése csak jogszabálynak megfeleló
kémény hiĺĺnyában mrĺszaki szĹikségességból, a homlokzatképzéssel megfelelóen
osszehangolt mrĺszaki megoldással és homlokzatdísz roncsolása nélkĹil engedhetó
meg. A mrĺszaki megoldás megfelelóségének igazo|ása érdekében a teľvekhez
mellékelni ke|| az ônkoľmányzati fóépítész véleményét, annak hiányában az
illetékes teľvtanács állásfoglalását.

8.$ (1) Amennyiben az ingat|an tulajdonosa (állami tulajdon esetében annak
kezelój e) megállapodik az onkoľm ányzatta| a teľepszinten kĺizvetleniil csatlakoző
teľĹiletek, illetve a ťoldszinti terĹiletek va1y az éptilet egy részének
kozhaszná|atcé|jára tôľténó átadźsźtró|, akkoľ a megállapodás ingatlan-
nyilvrĺntaľtásba ttiľtén o ź vezetésról gondoskodni kell.
a) A kôzhasznźĺ|at cé|jára źltadástatervezętt teľĹiletekró| az épitteto nyilatkozik,
azépitésiengedélyezésiteľvbendokumentá|jaakőzhaszná|atnakátadandó
teľtileteket, olyan taľtalommal, hogy az ônkormźtnyzat aközhasználat feltételeit el
tudia bírálni.

Budapest Fóváľos YIII. keľiilet JĺízsefvárosÍ onk ormány zat Képvise|ó.
testĺiletének

.., ĺ20t6. (. . . ) iinkoľmányzati rendelete

a Jĺízsefváľos Keľiiletĺ Építési Szabá yzatáľĺÓl (JóKÉSZ) sz lĺí 66t2007.
fiIl.l2.) tinkormányzati ľendelet m dosításáľĺíl

NŇ'=

Budapest Fóváľos VIII. kerĹilet JÓzsefuárosi onkoľmányzat Képviseló-
testiilete Magyarország he|y nkormanyzatairől szó|ó 2011. évi CLXxxx.
tôľvény 23.$ (5) bekezdés 5. pontjában, az épitett ktirnyezet alakításaľől és

védelméról szőlÓ 1997. évi LXXVIII. tÖrvény 6. $ (1) bekezdésében
megállapított feladatkorében eljárva a 13. $ (1) bekezdésében, valamint a 62, $

(6) bekezdés 6. pontjában kapott fe|hata|mazás a|apjźn a kővetkezóket rendeli
el:

1.$ A JÓzsefuáros KerĹileti Epítési Szabá|yzattró| (JOKESZ) szÓlÓ

66l2007,(XI.12,) onkoľmányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.$ (a)
bekezdés a) pontja helyébe a kôvetkezó rendelkezés lép:

[A terĹileten a kÖzter letröl láthatőan berendezések csak az alábbiak szerint
helyezhetók el:J

a) Az égéstermék homlokzatra torténó kivezetése csak jogszabálynak megfeleló
kémény hiányában múszaki sz lrségességbóI, a homlokzatk'épzéssel
me gfelelóen s szehangolt múszaki me goldás s al é s homlokzatdísz r onc s olás a
néllc l engedhetó meg. A múszaki megoldás megfelelóségének igazolása
sztilaépes.
2. s A Rendelet 8.$ (1) bekezdés a) pontja helyébe a kovetkezó ľendelkezés
lép:

[Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (állami tulajdon esetében annak
kezelöje) megállapodik az nkormányzattal a terepszinten k metlen l
csatlakoző teriiletek, illetve a J ldszinti ter letek vagl az éptilet egy részének
l zhasznĺźlatcéljára tc)rténö átadásárő[ akkor a megállapodás ingatlan-
nyilv ánt ar t ás b a t or t é nó án e z e t ĺź s r ó l gondo s ko dni ke l l' J
,,ä) A kozhasználąt céljára átadásra tervezett tertiletelcról az építtetö
nyilatkozik."



29. s Q) AzIZ.YIII.3 jeltĺ építési ĺjvezet teľĹiletén

h) az é:pitési tivezet terĹiletén a ,,kôtelezó zőldfeliilet''-hez csatlakozó, az ,,építési
he|y kizárólag terepszint alatt beépíthetó részén,, ťlj épiilet csak a ,,tĺirténeti keľt''
rekonstrukciÓ keľtépítészęti tervében me$latározott helyen és mÓdon helyezhetó
e|. Az építési engedély iranti kérelem kôtelezó mellékleteként benyĹljtandÓ
kertépítészeti tervnek az epiJlet legnagyobb kiilsó (terepszint a|atti, teľepszinti,
teľepszint feletti) vetiileti méretét hatáľolÓ vonaltől számitott legalább 5 méter
széles sávľa kell kiteľjednie.

30. s (3) Az M.VIII.2 jeIu építési ővęzetterĹiletén
e) Telekalakítás
2. Kôzteľtiletról vagy ÖnállÓ he|yrajzi szźmlon nyilvántartott magán trÓl
gépkocsival megkozelíthetó telkek kialakítását, a javasolt t<lmbhataľok mentén, a
mrĺszaki adottságoknak és kovetelményeknek megfelelóen lehet végľehajtani.

3. Az ovezeti elóírásoknak megfeleló telek a gépkocsival valÓ megkozelítés
biztosításával alakíthatóki, az onállő he|yrajzi számri magán t terĹiletébe l'artozó
telekľészek bei egyzésével.

4. A magánlit szakaszosan (titemezetten)
kozuti kapcsolattal rendelkezik.

3. $ A Rendelet 29. š Q) bekezdés h) pontja helyébe a kÖvetkezó rendelkezés
lép:

[Az IZ-WII-3 jelú építési Óvezet teriileténJ
,,h) az építési ovezet ter letén a ,,kotelezó zoldfelalet''-hez csatlakoző, az
,,építési hely kizárÓlag terepszint alatt beépíthetó részén,, j ép let csak a
,, tortĺźneti kert'' rekonstrukciő kertépíté szeti terv ében me ghatár ozott helyen é s
mődon helyezhetó eĺ, mely tervnek az ép let legnagłobb k lsó (terepszint
alatti, terepszinti, terepszint feletti) vet leti méretét határolő vonaltől számított
legalĺźbb 5 méter széles sávra kell kiterjednie.,,
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4. s (1) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 2. a\pontja helyébe a kôvetkezó
rendelkezés lép:

[Az M-VIII-2 jel.ĺi építési vezet teľtiletén telekalakítás]
2' Kozter letról vagy t céljĺźra fenntartott ter letľól gépkocsival
megkazelíthetó telkek kialakítását, a javasok tžmbhatárok mentén, a mijszaki
ado tt s á so knak é s l v e t e lmé ny e lcrle k m e gfe l e l ó e n l e he t v é gr e hai t ani.

is kialakíthatő, ha az minden iitemben

(2) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 3. alpontja helyébe a kôvetkezo
rendelkezés lép:

[Az M-WII-2 jelú építési Óvezet terĺjletén telekalakításJ

3. Az Óvezeti elóíľásoĺcrlak megfeleló telek gépkocsival tarténó megk;zelítését
az t céljára fenntartott ter lethez tartoző telelcrészek bejeglzésével lehet
kialakítąni.
(3) A Rendelet 30.$ (3) bekezdés e) pont 4. alpontja helyébe a kĺivetkezó
rendelkezés lép:

[Az M-WIL2 jelíĺ építési Óvezet teriiletén telekalakításJ
4. Az tit céljárafenntartott ter let szakaszosan (titemezetten) is kialakíthatő, ha
az minden titemben k z ti kapcsolattal rendelkezik.



5. A telekalakítás szempontjábÓl a telek beépítettségének mértéke átmenetileg _
az e|Í5írt visszabontás végrehajtásáig _ meghaladhatja az ĺivezetľe elóírt
legnagyobb beépítettség mértékét, de - a szabtiyozźtsi terven jelolt tertilet
kivételével - leefeliebb 80 % lehet.

Í) Meglévó éprilet szintterĹilete az épĺilet meglévó tcimegén beliil az vezeti
paľamétereknek megfel eló en ncivelhetó. RendeltetésmÓdosítás az ôvezętre
vonatkozÓ elóírások keľetei kÖztjtt mesengedett.

h) Aztl/" célrjźtra fenntaľtott terĹilet nem beépítheto, ateriileten _ a meglévó
éptiletek, építmények źtta|akitása, fel jítása, helyľeállítása, korszeľÍĺsítése
kivételével _ építési munka nem megengedett, illetve az epítmeĺlyek elbontása
esetén i építmény nem építhetó.

(4) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés e) pont 5. alpontja helyébe a kĺivetkezó
ľendelkezés lép:

[Az M-WIL2 jeľú építési ovezet teľ letén telekalakításJ

5, A telekalakítás szempontjáből a telek beépítettségének mértéke átmenetileg -
az elöírt vissząbontás végrehajtás,źig - meghaladhatja az ĺ)vezetľe elóíľt
le gnagobb beépítettsé g méľtékét,
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(5) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés f) pontja helyébe a kĺivetkezó ľendelkezés
lép:

[Az M-WII-2 jel{i építési t)vezet ter leténJ

fl Meglévó ép let szintter lete az ép let meglévó tomegén belal legkljebb ],5-
szeresĺlre n velhetó az vezeti paraméterek betartása mellett.
Rendeltetésmődosítds az Óvezetľe vonatkoző elöírdsok keretei kazan
mepensedett.
(6) A Rendelet 30. $ (3) bekezdés h) pontja helyébe a kôvetkezó rendelkezés
lép:

[Az M-WII-2 jelú építési vezet ter leténJ

h) Az t céljára fenntaľtott terijlet nem építhetö be, a terťjleten a lc zmúvek
átépítése és a kazlekedési tertiletek kialakításĺźn kívtjl egłéb építési munka nem
meqengedett, illetve az építmények elbontása esetén i építmény nem építhetó.
(7) A Rendelet 30. $ (3) bekezdése a ktivetkezó k) ponttal egésztil ki:

[Az M-WII-2 jelú építési vezet ter leténJ
k) Az tit céljára fenntartott ter let szélessége a kijel lt mértékhez képest 2-2
métert mődosulhat, de minimális szélessége a jel lt kottákhoz képes legfeljebb
két méterrel lehet kisebb, minimális szélessése]0 m-nél kisebb nem lehet.



30. s (5) Az építési ĺjvezetek teľtiletén a telkek és az építmények kialakításáľa
vonatkozÓ paraméteľeket a 9. számťl ttblázattarta|mazza.

30. $ (5) bekezdés 9. sz,tźtb|źnat

Az ęítési
Övezet jele

M
beépĹ

tési
mÓd

legkisebb kialakíthatő

M-VIII-1

a telek megengedett
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Z
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mértéke
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m
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Z
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in té zményi át alaku lás e se ĺé be n

inté:ményi átalakulás esetében (4) beke:dés s-.erint

csak j épiłIet elhelyezése esetén kbĺelezó
telekalakítás esetén, áĺmenetileg (j) e)

(3) e) pont alapján
kivéve iłze m anyagt l tó ál lomá s

szinttertilet
mutatÓja

o/o

6000

50
60ul

65

teÍepszrnt

alatti
beépítési
mértéke
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65
ggtsl

g016l

2,40

3,00121

50

az ęiilet megmgedett

9. sz' táblázat

zold
felületi
mertéke

(8) A Rendelet 30.
rendelkezés lép:

legkisebb I legnagyobb

2,40
3,O0t2l

45

80

30. $ (5)bekezdés 9.sz.táb|ázat

építmenymagassága

2,40
3,00t31

Az építési

Övezet jele

25

2gtz1

Ę*š..*\\

80
25

2oĹ2l

g,0t7l

80

M

a telek megengďett

m

$ (5) bekezdés 9. sz. tźLblázat helyébe a ktjvetkezó

2}t4l

g,0t71

beepĹ
tési
mőd

20,0
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Z
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intézmenyi átalakulás esetébeĺl l23

intézmenyi átalakulás esetében (4) bekezdés szerint l2a

csak j épĺilet elhelyezése esetén ktitelez
telekalakítas esetén, átmenetileg (3) e)
kivéve ÍizemanyagtôItó állomás
kivéve k<izmĹi és k<izhasmri szolgáltaĺás telkét, melyek kisebbek is lehehek

2.OO0t7l
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m

6.000
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66il1
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%
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5. $ A Rendelet 3. mellékletének 7, 11, |2 szźffi szelvényei és a
sze|véÍLyezésen szeľepló jelmagyarźlzat helyébe e ľendelet 1. mellékletének 7 ,

I|.12 szám szelvénvei és a szelvénvezésen szeľeoló ie|masyarźLzat lép.

%

zÖld
felületi
mértéke

u éptilet megengedett

zAÍ)
3.001

fl

80

legkisebb

3l

6. $ E ľendelet az eIfogadását kôvetó 30. napon lép hatályba. E ľendeletet a
kihiľdetést kővetóen indított építési iigyekben kell alkalmazni.
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20121
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25
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7. $ E rendelet hatálybelépésével egyidejtileg hatźiyźlt veszti a Buđapest
Fóvaľos VIII. kerĺilet JÓzsefuáľosi onkormźnyzat Képviseló-testiiletének a
Gaĺu-Mźxag teľĹileten (Kóbĺĺnyai rit _ Kônyves Kálmrín korut _ Vajda Péter
utca _ Bláthy ottő utca _ orczy tlt _ otczy tér źital- hatáľolt teľĹileten)
vźt|toztatási tilalom elrendeléséról szőlő 27120|4. (VI.26.) ônkoľmányzati
rendelete.

"\$ "Eĺ..oĺ-) 'r

8. $ E rendelet ahatá|yba lépését kôvetó napon hatáIytrt veszti.
Budapest,2016. ...

Danada-Rimán Edina dr. Kocsis Máté


