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ł|. cz. /Ec.uG\LĹt*,

Beszámoló a keľiileti főépítész 2016. évi tevékenységéľől

Jogszabályi kłiľnyezet

Az épített környezet alakításáľól és védelméről szóló |997. évi LXXVIIL törvény

(továbbiakban Étv.; z.5 16. pontja a|apjźn az 
',onkormányzati 

(megyei, települési, a
fővaľosban főviĺrosi és keľületi, térségi) főépítész: a helý önkormanyzat településrendezési,

valamint e törvényben meghatározott egyéb építésügý feladataival kapcsolatos döntéseit

előkészítő személý'. AzÉtv.6/A. $ (3) ,,a települési ĺinkormányzat (fióviárosban a fôváľosi és

a keľĹileti onkormányzat) az épitésuĄvi fe|adatźLt a helý rendeletei megalkotásával és a
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (ťovárosban a fiivárosi és a
keľületi) vagy térség1 - a főépitészi tevékenységľől szóló kormĺĺnyľendeletben foglaltak

szerinti - önkormányzati fiiépítész közremiĺködésével látj a e1''.

A főé:pítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet részletezí az

önkormanyz ati ťo ép ítés zęk feladatait

,,8. $ Az önkormányzatifőepitész
a) az állami foépítészi hatáskorében eljaró fôvárosi és megyei kormanyhivatallal és az

érintett önkoľmányzatok Íöépítészeivel együttmrĺködve elősegíti az íIletékességi teľületét

éńntő teľületrendezési és teleptilésszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

b) fo|yamatosan figyelemmel kíséń a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól

évente tájékoztatźtst ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testtilet

(közgytĺlés) ľészére,

c) kozremtil<ödik a kulfurális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a

kulturális örökség védetté nýlvánításźnakńszIetes szabályairól szóló miníszteri rendeletben

fo gl altakkal kap csol ato s önkormán yzati feladatok ell átás áb an,

d) szak<rnai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji

és építészeti arculatán ak alakítástú,

e) közremiiködik a területľendezési tervek és a településrendezési eszközök

nýlvántartźsźlra, a szabá|yozásokon alapuló adatszo|gáItatásra és az ezzel kapcsolatosan

felmerĹilő költség megźůIapitásara vonatkozőhe|ý szabályok előkészítésében,

fl részt vesz - szükség szeľint adatok szolgáltatásáva| - az illetékességi területére vonatkozó

terĹileti és települési információs rendszerek kialakításában és miíködtetésében,

g) vezeti a helý önkormányzati tervtanácsot,

h) gondoskodik a helyi tervtanács nýlvantartásának vezetéséről, és abból adatokat

szolgáItat az áIIaĺni fr ép ítésznek,

i) kozremílködik a települési <inkormányzat Étv.-ben meghatérozott építésügý feladatainak

az e||átásálban.

10. $ (1) A települési, a térségi ťoépitész látja el a teleptilési önkormźnyzat

településszeľkezeti tervének, helý építési szabá|yzatźnak elkészítésével, felülvízsgá|atźĺval

összefiiggő következő feladatokat:

a) döntésre előkészítí a rendezés a7á vonandó területľe vonatkozó javaslatot, a tervezési

megbiztls feltételeit és követelményeit,
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b) elkészíti az eLózetes tájékoztatást az érdekelt áIIarnígazgatási szervek, az érintett

állampolgárok, szervezetek, érđek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett

egyéb települések önkormrányzati szeľvei részére a rendezés helyéről, céljáról, vĺĺrható

eľedményérő1,

c) a telepiilésrendezési eszközök készítése soľán folyamatosan együttmfüödik a tervezőkkel
és képviseli az önkormányzat éľdekeit,

d) szewezi és iranýtja a teleptilésrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során

biztosítj a a tel eptilésrendęzési eszközök készítésének nýlvánosságát,
e) a véleményezésí eljaľás befejezését követően a beérkezętt észrevételek

fi gyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,

/ gondoskodik a mega||apítźls során hozott vá|toztatäsok átvezetéséről, illetőleg sztikség

szeľint az tĄbőIí véleményeztetés lefolytatásáról'
g/ nýlvántartást vezet a település, illetve a téľség teľĹiletére készĹilt településľendezési

eszközökĺől, valamint - amennýben az információtechnológiai feltételei biztosítottak -
gondoskodik a hatályos településľendezési eszközöknek az önkormźlnyzat honlapján történő

kozzététeIerő|,

h)kérésretź|ékoztatást ad ahatályos telepĺilésrenőezési eszközökben foglaltakľól,

Đ előkészíti az önkormányzat helý építészeti éľtékek védelmével kapcsolatos

szabáIyozását, és figyelemmel kíséri annak éľvényesülését, gondoskodik az azokkal
összefiiggő nyilvántartás vezetéséről,

7) kiilön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi terĹiletét érintően vezetí a települési

önkoľmanyzat, illetve a települési önkormányzatok tarsulása által működtetett építészeti-

műszaki tervtanácsot,
k) nýIvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácsontárgya|ttervdokumentációkľól.
(2) 

^ 
települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési,

településüzemeltetési és az önkoľmányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának

elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést éľintő részeinek
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkoľmźnyzatnak
az előzőek'kel kapcsolatos döntéseinek előkészitését, állásfoglalásainak kialakítását.

11. $ (1) A települési, a térségi fóépitész együttmtĺködík az illetékes fti1dhivatal|a|, az

építésügý nýlvríntartást vezeto hatóságokkal és alkalmaző intézményekkel, az építésügý és

más hatóságokkal, a települési főmérnökkel, valamint a véleménynýlvánításra jogosult

áilarrlj gaz gatási sz ervekkel.
(2) 

^ 
foépítészek feladataikat összehangoltan végzik, gondoskodva az egységes szakmai

elvek és a helý sajátosságok egýdejű érvényesítéséről. Szakmai tevékenységük

összehangolása és mfüödési feltételeinek figyelemmel kísérése a miniszter, illetve az źil.ami

főepitész fe|adata.,,

A teleptiléskép védelméről szóló 2016. évi LXXN. törvény a foépítész fęIadatait a

következőkkel egésziti ki: 
',5.$ 

(1) A kézikönyv és a településképi rendelet az egy település

źita| önállóan foglalkoztatott települési foé:pitészvagy több település á|tal közösen
foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban egyĹitt: öĺ.lkormányzati főépítész)

kĺizremfüĺjdésével készül.'' Ugyanezen törvény 9.$ (3) értelmében ,,A polgiírmester az (1)

bekezđés szerinti véleménvének kíalakitásźthoz az tinkormányzat rendeletében

2'
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meghatározottak szerint kikéri az ĺinkormźnyzatifoépitészvagy a helý építészeti-miĺszaki
tervtanács szakmai véleményét.''

Az építészeti öľökség helý védelmének szakmai szabáIyairő| 66/1999. (VIII. 13.) FVM
ľenđelet 3. $ alapján a ,,helý védetté nýlvánítás szakmai előkészítését az |. $ (1) bekezdése
szerinti települési önkormányzati rendeletben meghatźlrozotr. eljárási szabályok betaľtása

mellett - a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - a települési
- a flovárosban a fővaľosi és a keľületi - vagy a téľségi önkormányzati foépítész|źúja e|.,'

Szervezet

A 2016-os évben aFőépitész iranýtása a|átartozo Városfejlesztési és Főépítészi Üglosztály
szervezetí átalakuláson ment kereszttil. 20l6.januar 1-tő| az ügyosztály ĺeve Városépítészeti
Ügłosztály-ra vá|tozott, a korábbí Városfejlesztési koda megszúnt, feladatköľét a
vĺĺľosfejlesztés teľületén a RévS Zrt. vette át. A korábbi Főépítész Iroda munkatarsait és

feladatkörét a Városépítészeti Üg,,osztály vette át, ahol a fóépitész, mint iigyosztáIyvezető
iránýtása a|att összesen 7 fos ügyosztály dolgozott a városrendezés, a keľĹilet

építészetíltelepülésképi arcu|ata megorzése/formálása érdekében. A Vaľosépítészeti
Ügyosztály koordinálta az építési törvény źlta| az önkormányzat, illetve a polgármester

feladat-, illetve hatáskörébe utalt településrendezési, településképi feladatokat és végezte el a

,,k1asszikus,, fóépítészi munkák előkészítését.

2016. július |-tőI a Vĺáľosépítészeti Ugyosztá|y neve Városépítészeti lrodára módosult,
szervezeti felépítése is megváltozott,vezetője azirodavezető; azIrodźtőI fiiggetlenül folýada
tevékenységét a főépítész. Az koda a Főépítész szakmaí iránýtása mellett vźůtozat|aĺu|
e||átja a városrendezéssel, telepiilésképi eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, előkésziti a
fő épitészi dönté s eket.
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A F'őépítész tevékenységeĺ a Városépítészetĺ Iroda ktĺzremĺĺktidésével:

l. A KERÜLETI apÍľÉsl SZABÁLYZAT (JóKÉSa ES A SZABÁLYoZÁSI TERV
vĺóuosÍľÁsarľa.r KooRDINÁlÁsa.
o volt Ganz-vtÁv.ą.G tömb (elfogadva 29.120|6. (XI.17.) sz. önk. ľendelettel)
o Tisztviselőtelepi mentőállomás elhelyezése és a lr,ĺ,tv-telep telekrendezés miatt

(elfogadva: 512016 (II.11) önk. ľendelettel)

2. AZ Úr TELEPÜLÉsľnĺr.n,sZTÉSI És _RENDEZEsI ľ;sZKoZoK
vÉr'nľĺÉNYEZÉsE

o Településszerkezeti Terv (TSZT) - Fővarosi Rendezési Szabźiyzat (FRSZ)
C 3141201'2 314/2012. (XI.8.) Korm. ľendelet a településfejlesztési koncepciórőI, az

integrált telepĺilésfejlesztési stratégiáról és a teleptilésrendezési eszközökľől, valamint
egyes településrendezési sajátos jogsntézményekľől

o Szomszédos kertiletek helý építési szabźiyzatal valamint a Duna-parti Építési
S zab á|yzat (további akb an o É s z;

3. TELEPÜLnsrcÉpI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA oľronľĺÁNyzĺ.ľr
HATóSÁGI JoGKonľnľ
o településképi bejelentés
o településképi vélemény ezés
o településképi k<itelezés

4. KERÜLETI TERVTANÁCS ivlurooľETEsE
s. ľonpÍľ Észl vľlnľĺÉNYEZES

o településképi véleményezési eljárásban
eközterületfoglalás

omiiködési engedély
o gépj źrmťi- elhelyezé s

obelftildi jogsegély

6. HELYI ÉnľÉxvBDELEM Bl,oxnszÍľnsE
7 . A Iír0ĹTERt]LETRoI, lÁrHa.ľo nłoooN ELHELYEZÉSRE xnnÜlo

EMLÉKMuvBx vplnnĺľNYEZESE
o szobrok
oemléktáblfü

8. INGATLANFEJLESZTESI BERUHÁZÁSoK És pnocRAMoK
o Telekcsere - Szeretet Misszionáriusai

9. TÉRINFoRMATIKA

1 0. PÁLYÁ Z AT oK LEBoNYoI,ÍľÁsa'
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1. A KERÜLETI npÍľÉsl szłľÁlyzĺr gol<Ésa És a. sza,ľÁr,yozÁsr TERv
ľĺolosÍrÁsa.rľa.x KooRDINÁl,Ás,ł

volt Ganz-]l,ÍÁVAG rcmb

A 323/2013. (vI|.29.) számú hatźrozatában a Képviselő-testtilet úgy döntött, hogy
módosítja a ĺórÉsz-t a volt Gaĺu-Mźtvag területre vonatkozóan, kiilönös tekintettel az
ott megjelenő funkciókľa és a megváltozott jogszabźiý környezetre. A lóľÉsz
felülvizsgálat és módosítás cé|ja a Ganz-Mźyag terület rendezésének átgondolása. A
rendelet módosítását a Képviselő-testtilet a 2912016. (XI.17.) önkormányzati rendelettel
elfogadta.

Tiszniselőtelepi mentőállomás és ]ĺLIV rclep

2015. év októberében az országos Mentőszolgálat és a Szent Máľton Gyermekmentő
Szolgá|at Közhasznú Alapítvĺĺny megkereste Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormanyzatot (a továbbiakban: onkormźnyzat), hogy a Budapest VIII. kerület, Orczy
,Út32lb szźlm aIatti ingatlanon mentőállomás megnýtástlttervez1k. Az egyeztetések soľán
tisztźnásra kerĹilt, hogy mindenképpen szĹikséges lenne a ĺorÉsz módosítása tekintettel
arra, hogy Józsefuiĺrosban több egészségügý intézmény is van, azonban mentőállomás
nincsen, ennek ideteleptilése a kerĹileti lakosok ellátásźlt nagymértékben javitaná.

A Budapest VIII. keľtilet, MÁVteleppel összefüggésben Buđapest Fővaros
Kormanyhivatala XI. kerületi Hivatala Földmérési és Földügý osztá|ya a II. foku
határozatźhan a 38818l20, a 38818/36 és a 38818l37 he|yrajzí szźtmű telkekre vonatkozó
telekalakítási engedélykérelmet elutasította a lóĺ<Ész és a magasabb szintű (ťovarosi)
jogszabá|y ellentmondásos taľtalmára hivatkozva. Tekintettel a ľĺÁvtelepen folyamatban
lévő társasházi bealapitásra szükséges volt a ĺorÉsz móđosítása, mivel a telekhatárok
ľendezése feltétele az épületek frjldhivatali alaptérképre történő felvezetésének.

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ||7I/2015. (XI.16.) sz. határozatábarl
döntött arról, hogy ezek érdekében módositja a ĺórÉsz-t a folyamatban lévő eljaľásba

,,becsatlakozvď'. A módosítást a Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete az
5/2016 (II.1 l.) önkormanyzati rendelettel elfogadta.

2. Az Úĺ TELEPt'LnsľnĺlBsZTÉsI És _RE,NDEZÉsI ľ,sZKoZoK
vÉlBvĺnNYEZÉsE

Telepiilésszerkezeti Terv (ľSZT,) - Fővárosi Rendezési Szabábłzat (FRSZI

AzEw. 10. $ (1) bekezdés szerint ,,a telepiilésszerkezeti terv megllatźrozza a település
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irtnyait, ennek megfelelően az egyes
teľületľészek felhasználási mődjźĺt, a település míiktidéséhez szĹikséges miĺszaki
infĺastľuktura elemeinek a teleptilés szetkezetét meghatározó térbeli kialakítását és

elľendezését, az országos és téľségi éľdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi
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település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet
állapotának javítása vagy legalább szinten taľtása mellett.''
Az Étv. 2.$ 35. pontja szerint a ,,Fővórosi rendezési szabályzat: a füvarosbaĺl a
településrendezés és az epítés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az országos
településrendezési és építési követelményeknek, valamint a ňviĺros településszerkezeti
tervének megfelelően a területfe|haszná|źtsi egységek beépítési siĺľíĺségét, megllatározott
terĹiletek beépítési magasságát, a fővttrosi infrastruktuľa terĹiletbiztosítását megállapító
ffivarosi ĺinkormanyzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket
nemtartalmaz"
Mindkét településrendezési eszkoz véleményezésében az onkormanyzat a ťoépitész
közremtĺkcjdésével részt vett. Az 5lf015. QI. 16.) Főv. Kgy. ľendelettel jóvahagyott

Budapest fióvaros rendezési szabáiyzat (továbbiakban: FRSZ), és az 5012015. (I. 28.) Főv.
Kgy. határozatta| elfogadott Főviáľosi településszerkezetí teľv (továbbiakban: T1ZT 2015)
módosítási eljarása folyamatban van tekintettel a kerületek által felvetett problémákra.

A település.fe.ilesztési koncepcióról, az integrált település.fe.ilesztési stratégiáról és a
telepüIésrendezési eszlrĺjzÓlcről, valamint egyes településrendezési saiátos

'iogintézmérylelcről szóIó 3 ]4/20l2. (XI. 8.) KormáĄl rendelet

A településkép védelméről szőIó 20t6. évi LXXIV. törvény elfogadása szükségessé tette
egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel
összefüggő módosítását. A Miniszteľelnökség Építészeti és Építésügý Helyettes
Allamtitkaľság TerĹiletľendezési és Településügyi Főosztá|ya a településkép védelméről
szóló torvény végrehajtási rendeletét lolrta|maző előterjesztés tervezetét a fiĺépítésznek
véleményezésre megkiildte, melynek a fiĺépítész hatándőn belül eleget tett. Ugyanezen
kormányrendelet módosításával ĺisszefüggésben Budapest Főváros Főépítészének
kezdeményezésére a kertileti főépítészek jelenleg is egyeztetéseket folytatnak, melyen a
VIII. kerületi onkorm źnyzat a foépitészközremfüödésével részt vęsz.

Szomszédos keľületek hel:łi építési szabál:łzatai, valamint a Duna-parti Epítési Szabályzat
ftovábbiakban DÉSZĺ

A településfejlesztési koncepcíóról, az iĺtegrźtlt településfejlesztési stratégiaról és a
településrendezési eszközĺikľől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekľől szóló 314/20|2, (XI. 8.) Koľmány ľendelet részletesen megllatźrozza a
településrendezési eszkcjzök egyeztetésének és elfogadásának szabá|yait. ĺJgyanezen
Koľm. renđelet 37. $ (4) bekezdés c) pontjában foglaltakľa hivatkozással a VIII. kerület
Józsefuáros Polgríľmesteľéhez érkezett megkeresésekre, a polgármesteľi döntéseket a
jogszabá|yokban előírtaknak megfelelően a főépitész készíti elő. A 2016-os évben az
alábbi településrendezi eszközökkel kapcsolatb an érkezett megkeresés :

1.) DÉSZ III. ütem

Đ DÉĺZIV. ütem
3) DÉ1ZV. titem

Đ DÉĺZVI. ütem
5) DÉ1ZVII. ütem
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ó.) DESZ VIII. ütem
7 ) DÉsZ IX. ütem
8.) DÉSZ IX. iitem
9.) x. ker. Halom u.-Biínya u.-Kőrösi Csoma Sándor u.

1 0.) IX. kęľület Középső-Feľencváros
11.) IX. kerület Vágóhíd utca és környéke
12.) X. ker. Kerszeturi ÍÍ-42844 hľsz.-Ráko s patak-42753 hrsz.
13.) X. ker. Sárosi u.-Vasgyár u.-Vaspálya u.-Noszlopy u.

14.) XIV. ker. Hungária krt.-Kerepesi út-Ifiúság útja-Stefánia út
15.) xIV. keľ. ov u.-Szatmár u.-Miskolci u.-Erzsébet kiľályné útja
16.) x. ker. Újhegý út-Harmat u.-Hangár u.-Bányató u

3. TELEPÜLÉsxnpI ELJÁRÁSoK LEFoLYTATÁSA oľxonľĺÁľyzĺ.ľr
HATOSÁGI JoGKonľnľ

A teleptilésfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények
módosításáról sző|ő 20|2. évi CLV[. törvény 7 korábbi törvéný módosított, mely
módosítások jelentős méľtékben érintik az épített kömyezet a|akitásáről és védelméről szóló
|997. évi LXXVIII' törvéný (továbbiakban: Ét,,.;. nzBtv.-térintő változások 2013.január 1-

én léptek hatá|yba. Ezen törvény felhatalmazása alap1źn megjelentek azok jogszabályok is,
amelyek a váItozások részletes előírásait tarta|maztak. A kapcsolódó kormányrendeletek
alapjźln egyes építésüggyel kapcsolatos jegyzői hatáskĺirben |év(5 e|jźĺrások megsziintek, ezze|
egyidejűleg új, a korábbiakhoz hasonló eljárások lefolýatására kapott lehetőséget a
polgármester. Az,Étv.ez.g (6) bekezdésében fe|hata|mazást kapott a telepiilési (ffivaľosban a
kerületi) önkormĺĺnyzat atÍa, hogy rendeletben állapítsa meg azon építési tevékenységek
körét, melyeket telepĺilésképi bejelentési eljáráshoz kĺit, egýttal ennek az eljźtrásnak a
részletes szabá|yait; valamint a településképi kötelezési és a településképi véleményezési
eljaľás részletes szabá|yait, Ezen felhatalmazás a|apján alkotta meg a Képviselő-testĺ.ilet a
3I4/2012,(XI.08.) Korm. rendelet keľetei között az 5/2013.(II.10.) önkormányzati ľęndeletet a
településképi eljárásokkal összefiiggésben. Ezęn eljárásokkal kapcsolatos polgáľmesteri
döntéseket a jogszabźt|yokban előírtaknak megfelelően a főépitészkésziti elő. A településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény elfogadása módosította a településképi eljĺáľások
lefolytatásának felhatalmazásźú, valamint szĹikségessétette a települési önkormányzatoknak új
településképi rendelet megalkotástLt, 2017. december 3|-ig azonban hatályban marađ a
jelenleg érvényes szabźiyozás. Az új helý településképi rendelet megalkotásához szükséges,
a2016. évi LXXIV. tv. végľehajtásarő| szóló Koľmĺínyrendelet még nem jelent meg.
2016. október l-e után indult eljárásokban a polgármester a kiadmanyozts jogé'ľ- településképi
bejelentési eljárások esetén a Városépítészeti Iľoda vezetőjének, míg településképi
véleményezési eljárás és településképi kötelezések esetén a kerületi fiíépítésznek adta át, mely
eljrírások esetében a jogr kontľollt a hatósági ügyekért felelős a|jegyzőbiztosítja.

ŕ '',,.'..p i.- . ,.,
Q ,.,/



A tel eptłI é s képi b ej e l ent é s

AzEw.30/D. $ alapján a polgármester hatósági engedélyhezne|nkötött tevékenységek
(ĺ,1. homlokzatfelujítás, ablakcseľe, klímaelhelyezés, keľítésépítés stb.),

reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások (funkcióváltások) tekintetében
teleptilésképi bejelentési eljárást folytathat le. Ennek részletes szabáIyaít a
3 I 4 / 20 | z.(XI. 8. ) Korm. ľendelet 2 3 . $ - a tarta|mazza.

20]6' évben
(nov. I5-ig)

homlokzat felújítása 56

ný|ásztró cseľéje 84

reklámelhelvezés 34

ľendeltetésmódosítás t6

klíma kihelyezés ó0

egyéb 134

összesen 384

A tel epül é s képi v é l e mén:ł e zé s
Az Éw. 3O/C. $-a lehetőséget ad a polgármesternek arra, hogy az építésügý hatósági
engedélykérelemhez ,,azil|eszkedési követelményekkel kapcsolatban véleméný'' adjon.

Véleményének kialakításźůloz kikéń a kerületi fĺĺépitész va1y a helý tervtanács
véleményét. Amennýben kiad ilyen véleméný, annak figyelembe vétele az e|járő
hatóság szempontjából kötelező.
A 201 6. évben 1 1 1 teleptilésképi vélemény kibocsátásáľa került sor.

A t el ep.ĺ;l é s képi kÓt e l e zé s
AzEtv.29. $ (6) bekezdése és a3t4l2012.(XI.8). Koľmányrende|et26. $-a lehetőséget
ad a polgármesternek ata, hogy ,,a helý építészeti értékek, a telęüléskép védelme
érdekében', az ingatlan tulajdonosát felújításra, átalakításra, bontásra kőte|ezze. A
településképi kötelezések csak egységes fellépéssel vihetők végrg, egy.egy utcában
egýdejiĺ fellépéssel. SzabáIýa|arl építkezések esetén, kirívó ügyekben kezďeményezett
telep{ilésképi kötelezést a Városépítészeti koda.
A2016. évben 33 ügyben kerĹilt sor településképi kötelezetés kibocsátására.
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4. KERÜLETI TERVTANÁCs ľĺuronľBľnsn

A ťoépítészi tevékenységről szó|ő I90|2009.(IX.15.) Kormányrendelet 8. $ e) pontja az
onkormányzati főépítészek fa|adataikłozé soľolja a helý önkoľmĺányzati ter:vtanács vezetését,

melyek miiködését a településrendezési és az épitészeti-múszaki tervtanácsokról szó|ő

2 52 l 200 6. (xI I. 7. ) Kormányren de|et szab źiy o z.

Ezen jogszabályoknak megfelelően 2011. októbere óta működik a keľületí ťoepítész vezetése
a|att a helý építészeti-műszaki tervtanács az 511201'1. (DĹ19.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: a Rendelet) a|apján. A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az
építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításaró| szóIő 2012. évi CLVII. törvény úgy
módosította az Ew.-t, hogy új eljarásokat vezetett be, illetve új eljárások lefolytatására adott

lehetőséget a polgármesternek. Ezekközé tartozik a településképi véleményezés is, melynek
alap1át a helý tervtanács va1y a fóépítész véleménye ké:pezi. Az építésügý és

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekľől, valamint az épitésigý hatósági
szoLgźitatásról szóló 3I2l20I2. (XI.8.) Kormányrendelet 14. $ (2) bekezdése szerint az
építésiigý hatóság a polgármesternek a tervtanács vagy a főepítész álláspontjan alapuló
véleményét,jogszabá|yon alapuló bizonýtékként veszi figyelembe'', szemben a20|3. január

1. napjtńg hatályos jogszabályokkal, melyek alapjźn a ťoépítészi, illetve a tervtanácsi
véleményt nem volt kötelező figyelembe venni. Az,tlj eljárással így a polgáľmester és rajta
kereszttil a kertileti tervtanács és a föépítész településképet formáló szándéka jobban

érvényesülni tud.

2016. november végéig 11 tervtanácsi ülésen 62 tewet bíľált el a Tervtanács, melyek
megszervezése és lebonyolítása a Vaľosépitészeti Iroda feladata.

s. ľoľpÍľÉ,szl vÉl,nľvĺÉNYEZES

Aťoepitészi tevékenységről szóló |9012009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.$ d) pontja, valamint a

10. $ h) pontja szerint a füépítész ,,szalcĺnai véleményével, óllósfoglalásaival segíti a térség,

illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakításáŕ,, valamint o,lcĺźrésre

tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközÓkben foglaltakTól". Jogszabźiyban
foglalt kötelességének eleget téve, a Városépítészeti Iroda előkészítése a|apjźn, a főépitész az
idei évben 110 esetben adott állásfoglalást a Joĺ<nsz-t, illetve a KSZT-t #ntó, a

településképet befolyásoló, illetve epítészeti szakmai kérdésekben jogszabtůý vagy általános
konzultációs alapon, többek között az alábbi esetekben:

otelepülésképi véleményezési eljłáľásban _ a nem tervtanács köteles ügyekben
o közterĹiletfoglalás
omiĺködési engedély
opaľkoló-megváltás

ofakivágási ľendelet
obelfloldi jogsegély
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6" E{E{-V{ nnľpx<vpĐELn.M n,ĺ'ox<BszÉq.E'so

Azépítettkörnyezet alakitásaről és védelmérőI szóló 1997. évi LXXVil. törvény 1Étv.s sl.
$ (2) bekezdése alapjĺín a helyi önkormányzatok feladata a helyi építészeti örĺĺkség védelme,
a védetts é g me ghatźtr ozás a é s fenntaľtásának bizto sítás a.

xz F;w. 57. $ (3) bekezdésénęk 2006. május 1. óta hatályos módosítása megadta a fővaľosi
keľĹileteknek is a felhataImazźst az alábbiak szerint: ,,A helyi védetté nyilvánításról vagy
annak megszüntetéséről' továbbá a védettséggel összefi.iggő korlátozásokĺól és

kötelezettségekĺől és tiĺmogatásokľól a települési tinkormányzat (a fővarcsban a fovarosi és a

kerületi ollkormányzat is) rendeletben dönt.'' Ennek megfelelően a Képviselő-testület
megalkotta a Jőzsefvtros helyi építészeti <irökségének védelméről szóló 52l20I1. (IX.19.)
onkormányzati rendeletet, mely gyakorlatilag ugyanolyan rendszerben működteti a védetté

nyilvanítási eljaľást, mint ahogy a műemlékké nyilvanítási eljáľás zaj|ík. A főépítészi feladata
a helyi építészeí értékek védelmével kapcsolatban a foépítészí tevékenységről sző|ő
190/2009.( IX.15.) Kormányľendelet 10. $ Đ pontja szeľint: ,,előkészíti az onkormányzat helyi
építészeti értékek védelmével knpcsolatos szabályozását, és fig,,elemmel kíséri annak
érvényesiilését, gondoskodik az azokkal Ósszefuggő nyilvántartás vezetéséről.,'. A Népszínhźz
negyed és a Csarnok negyed éptileteinek vizsgźt\ata 20l6-ban |ezajlott, a helyi értékvédelmi
javaslat előkészítése megtöľtént, a településkép védelméről szőIő 2016. évi LXXIV. töľvény
(továbbiakban Településképi Törvény) hatályba lépését követően azoĺbarĺ a Jőzsefváĺos helyi
építészeti örökségének védelméről szőIő 52l20II. (x.19.) clnkoľmányzati rendelet
módosításaľa nincs lehetőség, így az épületek helyi védetté nyilvanítása csak a Telepiĺlésképi
Törvény alapjźn elfogadott, új településképi ľendelet megalkotását kĺjvetően valósulhat meg.

Jelenleg a Coľvin negyed védeni kívánt épületeinek vizsgá|ata (fotó dokumentáció, levéltĺĺľi
anyagok gffitése) folyamatban van.

A múemlékké nyilvĺínítási e|jarás során a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté

nyilvrínításáról, nyilvántartásaról és a régészeti feltárás részletes szabáIyairőI 80l20I2' (XIil.,

28.) BM ľendelet 2lB. $ (7) bekezdése alapjan a polgármesteľ véleményeziaz önkoľmtnyzat
kozigazgatási teruletén műemlékké nyilvanítani tervezett ingatlanokat. A 2016. évben védetté

nyilvĺánítási eljaľás a kerületben nem indult.

7" A K0ZT'ER.u'ĺ-nT.meĺ ĺ.Ág.E{aT.Ü e,fÜ&ON Đĺ'Ě{trĹYEZ,ĐsRE KĐ,eÜŁe
EMŁĐKMĺJvEĺ< vpĺ gnrynNvĐZ,E,SE,

A Magyaĺország helyi önkormźnyzatairól szóló CLXXxx. tv.42. $ 8. pontja alapján a
Képviselő-testtilet kizarólagos hatáskörébe tartozik a koztéti szobrok, műalkotások állítása.
Az onkormányzat tulajdonában lévő kcizteľĹiletek hasznáIatćről és haszná|atźnak rendjéről
sző|ő 8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 5. $ 23.pontjában szereplő művészeti
alkotásokkal kapcsolatos eljaĺásľendet a rendelet 1 1' $ (3) bekezdése és a 12, $ (2) bekezdése
határozza meg. Tekintettel a művészeti alkotások településképet befolyásoló
szerepéľe/hatásáta, a Hivatal SZMSZ-e 2012. év óta a foépítész tevékenységei közé sorolta az
ezekkel kapcsolatos előkészíto feladatokat. Amennyiben a Képviselő-testület nem csak
tulajdonosi hozztljtru|ást ad, hanem pénzbeli fedezetet is igénylő támogatást nyújt, abban az
esetben a Vĺírosépítészeti Irođa koordinációs szerepet is e||át, az elhelyezni kívant
emlékművekkel kapcsolatban döntés-előkészíto munkát folytat.
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Kérelmezett alkotások a 20|6. évben:

szobor emléktáblók

2016. Mindszenty _ emlékhely
(2017 . évben várhatő a megvalósulása)

Trianon_ emlékmti
(2016. évi pźiyźnati kiírás, 2017. éví
megvalósulás)

Sinka István emléktábla,
Balźzs Emő emléktábla,
Fiedler Ferenc emléktábla.
p'rvíztźh|a,

Voľösmarty Gimnazium _ '56-os táb|a,

Kölcsey Fęrenc emléktábla

8. INGATLANFEJLESZTESI BERUHÁzĺ.sor És ľnocRAMoK
Telekcsere _ Szeretet Mi s szionáriusai közö s sé g

A ťoépitészi tevékenységről szőIő 190l2009.(IX.15.) Kormányrendelet részletezi az

önkormányzati fiőépítészekfeladatait, amely a 8.$ a|apjźln:,,Az ĺinkoľmáĺyzatiťoepitész: b)

folyamatosan figyelemmel kíséri a ľendezési eszközĺik hatályosulását,,. 2016. maľciusában a

Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) kcizösség a VIII. kerület Józsefuáros

teľĹiletén ta|á|hatő, 36207 he|ytajzi szátmű, a Magyar .qJlam tulajdonban lévő de a rend

kezelésében álló teleken tervezett építési szandékkal kereste meg a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzatot. A telek a Corvin - Szigony projekt teľületével

közvetlenĺil határos, ezért a településfejlesztési és településrendezési célok megvalósulását

biztosítandő az egyeztetéseken afoépitész is részt vett. A Foé:pitész a teľvezési pľogramban

megfogalmazott cé|ok kedvezőbb megvalósu|źsźra, a hosszú távú városfejlesztési célokat
figyelembe véve javaslatot tett a jelenlegi telekhatárok átstruktuľálására, aĺni a|apjźn olyan
telekalakítási javaslat keľült kidolgozásta, ami biztosítja azidęéiís telekstruktura kialakulását
és magában hotdozza a városľendezési célok keđvezőbb érvényesülését. A F(5épitész

kapcsolattaľtóként miĺködik kozre az onkorm źnyzat részéro|.

9. TÉRINFoRMATIKA

2Ot2 decembeľében a Képviselő-testtilet đöntést hozott az onkormányzat részére

térinfoľmatikai ľendszer bevezetéséről. Több egyeztetó tárgyalás után 2013 júniusában a
beszálIitő cég megkezdte aprogramcsomag elkészítését, melyet 2014 februźrJában leszállított.

Az elkészu|t rendszer kezęlí Józsefuaros te|jesközigazgatási területének rendszeresen fľissülő

alaptérképét, szabźiyozási tervét, védett ingatlanok jegyzékét (műemléki, ftívárosi, helý)'
fakataszterét, ingat|an fotódokumentáciőjźú és közterület foglalási rendszeľét. Továbbá

lehetőséget nyujt geometriai méretek meghatározásźtra és lekérdezett információk

nyomtatására, mentésére. A szabéiyozási tervből az adott ingatlanĺa vonatkozó információk
lekérdezhetőek, mely tarta|mazza a korIźúoző tényezoke vonatkoző figye|meztetést. A
ľendszer szabadon bővíthető további modulokkal és funkciókkal.
A szerződés alapján az utolsó szoftverkövetés 2015. év februĺárjában teljesü|t, az ezt követően

bekövetkezett vá|tozások a programban nem kerĹiltek frissítésre. Ennek következtében a
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térinfoľmatikai rendszer 20l6-ra elavult, megújítása sziikségessé válrt, Az onkormźnyzat
Ügyosĺályaival és a Józsefuarosi Gazdálkodási K<jzponttal töľtént egyeztetések során az
felhasználói igények felméľésre keľiiltek, a sziikséges modulok a műszaki taľtalomľa
vonatkozó leírás keľetében a közbeszeľzési referensnek átadásta kerĹiltek. A beszerzési
elj ĺíľás előkészíté s a|aÍt v an.

x Ü" PÁŁYÁZATÜK ŁE'tsÜNvÜĺ'Íg'Ása

A 2016. évben a Főépítész szaŁ'rnai itćnyítása mellett a Vĺírosépítészeti hoda 2 pá|yźnat

lebonyolításában vett részt :

Tűzfalfestés

Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Józsefüárosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének 148/2016.

(VI.02.) számis,hatfuozatával elfogadta a2016. évi tĺáľsashźni tízfalfestési pályazati felhívást.
A pá|yazat lehetőséget biĺosít Józsefuiíros kozigazgatási teľĹiletén Iévő társasházak, és

lakásfenntartó szĺjvetkezetí házak (a továbbiakban: térsashźzak) tílzfa| festési munkáinak
támogatásáta, az érintett tizťa|ak műszaki állapotának és hőszigetelő képességének
javításźůloz' valamint a mtĺvészi értékíi falfestéséhez.

A Főépítész szakmai irányítása mellett a Vĺáľosépítészetí Iroda a páIyźzat lebonyolításában
koordinációs feladatokat Iát e|, tájékonatást nyújt az érdeklődőknek.

Trianon emlékmú

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testü1etének202l20|6.
(X.06.) számu hatátozatában a Képviselő-testtilet úgy döntött, hogy a Bláthy ottó utca Bíró
Lajos utca és Vajda Péteľ utca közĺltti, jelenleg zsákutcaként funkcionáIő szakaszát (38598

hĺsz.) felújítja. A Képviselő-testület továbbá aľľól is hatáttozott, hogy a felújítani kívĺĺnt
területen trianoni emlékművethelyez el, melynek meglervezéséľe és kivitelezésére országos,
egyfordulós, nyilviínos, titkos képzőművé szeti pźl|yánatot ír ki.

A Főépítész szahnai írényítása mellett a Vĺáľosépítészeti Iroda a pá|yázat lebonyolításában
ko ordináció s feladatokat Iź./- el, továbbá táj éko ztatást nyúj t.
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