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A képviselő-testtileti ülés időpontja:2017. április 13. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a ĺoxÉsz módosítására

A napirendet nýlt ülésen kell trárgyalni, a hatiĺrozat e|fogadástůloz egyszeľíĺ szavazattöbb-
ség szĹikséges.
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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az eIőterjesz-
tés megtárgyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Józsefuáros Kertileti Építési Szabá|yzattrő| szőIő 6612007.(Xil.Iz.) önkormĺínyzati rendelet
(továbbiakban: lórÉsZ) az elfogadása óta eltelt több mint 9 év soľlán t<ibbszöľ módosításra
került, továbbá a jogszabźůý kĺirnyezet is jelentősen megváitozott az elmúlt 0,5-1 évben. Az
épített környezet a|akitásátről és védelméľől szóló 1997. éví LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Etv.) a 20|6. évben hét alkalomma| vá|tozott, a 20T7. évben is már két esetben módosult. Az
országos teleptilésreĺdezési és építési követelményekről sző|ő 253/ĺ997. (XIJ.20.) Korm. ľen-
delet (továbbiakban: OTEK) a20|6. évben ĺjtszor keľtilt módosításra,miga2017. évben is maĺ
egy esetben módosították. A településfejlesztési koncepcióróI, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményelľől szóló 314/2012. (XI.08.). Koľm. rendeletet (továbbiakban: Kormányrendelet) a
tava|ý évben haľomszor módosítottźlk, mig a 201.7. évben mĺĺľ négy alkalommal. Fentieken
tulmenően Magyarország országgyĺlése megalkotta a teleptiléskép védelméről szóló 20|6. évi
LXXN. törvéný.

A keľületben zaj|ő fejlesztések is igénylik az egyérte|mű, világos jogszabálý környezetet, me-
|yet a hatályos építési szabźiyzat nem tud teljes mértékben kielégíteni. A 2013. év őta kiadott
építési engedélyek szźlma évente meghaladta a 40 építéshatósági e|j9pĄęt,},0J{.'$ső negyedév-
ében márcíus 27-ig 10 építési engedélý állított l<t az Epítésügyi IffiáľtÉifitettel a fenti szá-
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mokľa, szükséges volt áttekinteni a JoKÉSZ-t,hogy ne legyenek olyan előírások, amelyek az
ellentmondások miatt ellehetetlenítenének beruházásokat.

Geiszt Lźtszlő, mint a Keręesi ít |l...szám alatti (38830/3 helyrajzi szźmtt) telek fejlesztője,
azzal az észrevétellel kereste meg az onkormĺĺnyzatot, hogy a telekľe vonatkozóan ellentmon-
dás van a20t1. évi Kertileti Szabźiyozási Terv (továbbiakban: KSZT) és a jelenleg hatályos
között. Jelenleg a rórÉsz mellékletét képezo, hatályos KSZT csak a telek keleti részén egy
körülbelül öt rnéteľ széles sávban taĺta|maz építési lrelyet, rnely gyakoľlatilag ellelretetleníti a
38830/3 hrsz. telek beépíthetőségét. (1. sz. mellékleĐ. A 20||. évben hatályos vźitozaton azon-
ban még éppen ennek ellenkezője szerepelt, egy 5m-es oldalkert mellett, széles beépítési hely
étbrźľ'ol.ásźxa|. (2. sz. melléklet) Az építési hely a KSZT 201|. évi állapotan még látható, majd
valószínúleg egy adminisztrációs hiba következtében (az ezt követő KSZT módosítása adott
adatszolgá|tatás során) csökkenhetett le erÍe az öt méteres sávra. A módosítással az ingatlan
beépíthetősége kedvezőbb lesz, a szomszédos telkek beépítését pedig avźitozás nem érinti hát-
rányosan.

A megnövekedętt ęítési beruhazások nagy része foghíjtelkek beépítését jelenti. Tekintettel a
kerület nagyvarosias jellegére, a beépítés jellemzően zźrtsoru, ani aztjelenti, hogy a szomszé-
dos telkeken az épületektí:zfa||a| csatlakoznak egymáshoz. A hossń tí,lzfa|akat légudvarok és
légaknák szakítják meg, melyek aziđe nýló lakások mellékhelýségeinek természetes sze|Iózé-
sét hivatottak biztosítaĺi. Az évek soran azoĺban sok esetben alakítottfü át a lakásokat úgy,
hogy ma már lakószoba ablaka is nýlik eze|<re. Ugyan ez a megoldás a légaknfü esetében tel.
jesen szabát|yta|an az OTEK 70.$ (6) bekezdés a) pontja aIapjźn, de ha atźrsashźzak alapítása-
kor az alapító okirat mellékletét ké:pező a|aprajzon szobaként kerĹilt feltĺintetésre, akJ<or szeľzett
joga afulajdonosnak a szobłához tartozó ablak is. A jelenleg hatályos ĺórÉsz 14.$ (3) bekez-
dése alapjrán ,,oldalsó és hátsó telekhatár felé, valamint egł telken belül elhelyezkedő éptł-
let(rész)ek eglmdssal szemközti homlokzatąi kozĺjtt legalább ]0 méter távolság biztosítása köte-
lező, amennyiben legalóbb az eglik homlokzat huzamos tartózkodás céljóra szolgáló helyiség
nyílósót tąrtalmazza.,, Ez alapján a keskeny telkek beépíthetősége annýra lecsökken, hogy a
befektetőknek nem éri meg a fejlesztés, tekintette| arra, hogy a JOKESZ egyéb előírásaiban
biztosított beepítési paľaméteľeket nem lehet megkoze|ítő|eg sem kihasználni. Javaslom, hogy a
fenti JOKESZ előíľás egészüljön ki még eEY, a légaknákra vonatkozó bekezdéssel' miszerint
,,amennyiben oldalsó és hátsó telekhatóron elhelyezkedő épület(rész)ek t{Ízfalában Iévő légak-
nóra huząmos tartózkodĺźs céljdra szolgáló helyiség nyílik, akkor az újonnan beépítésre lrerülő
telken a légalcnát alapterĹłletében légudvar mĺéretűľe kell kiegészíteni. Ez esetben az a) bekez-
dés előírósafiglelmen kívül hagłható.,, Ezzel a módosítással a kialakuló szituáció megfelel az
oTÉK 71.$ előírásainak, amely a légudvaľban nem ti|tja a ktilönbĺiző funkciójú helýségek
egybe sze|Iózését. (3. sz. melléklet)

A módosításhoz szfüséges dokumentácíőt a Váľosépítészeti hoda munkataľsai készítik el, te-
kintettel arra, hogy nincsen olyan szakág; a|źttźlmasztő munkaľész készítési kötelezettség, amely
tewező bevonását tenné szükségessé.

.q. ĺóKÉsz módosítása a településfejlesztési koncepciórőI, azintegľált településfejlesztési stra-
tég1źrći és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogn-
tézményekről szóló 3I4l20I2. (XI.08.). Korm. ľendęlet 42lA. $-a szerinti állami fiőépítészi eljá-
rás keretei kozött folytatható le.

II. A beteľjesztés indoka

Magyarországhe|ý önkormányzataiľól sző|ő 20|l. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban:
Mötv) 23. $ (5) bekezdés 5. pontja szerint a helý ĺinkormĺínyzatok feladata ktilön<isen a tele-
pülésfejlesztés, településrendezés. AzEtv.6. $ (1) bekezdése értelmében a teleptilési önkor-
mźnyzat az epitett környezet, a település tewszerll a|akítésa és védelme érdekében e törvény
és végrehajtási ľendeleteinek keretei között telepiilésfejlesztési és településrendezési feladato-
kat lát el.



ezÉw. 16lA. $ (1) bekezdése alapjźn a településrendezési eszkozt és annak módosítását a

telętilési önkormanyzat maga készíti el, vagy településtervezési szerződés alapjĺĺn készítteti
el.

A Kormányrendelet 20. $ (3) bekezdése alapjĺán a kerületi építési szabáLyzatot (így annak mó-

dosítĺĺsait is) a keľületi önkormźnyzat képviselő-testiilete á||apítja meg. A településrendezési
eszkoz módosításrĺnak e|jźrását a polgáľmester folytatja le, melyhez szfüséges a Képviselő-
test{ilet felhatalmazása.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja a ĺórÉsz ĺisszhangjanak megteľemtése a magasabb szintti jogszabályokkal,

valamint, a 38830/3 helyľajzi szźnĺltltelek esetében adminisztrźrclős hiba javítása.

A döntés pénzĹigý fedezetet nern igényel.

IV. Jogszabályĺ ktĺľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, azBtv.16/A. $ (1) bekez-

désén és a Koľmĺínyľendelet 20. $ (3) bekezdésén alapul.

Fentĺek al apj án kéľem az a|á.ňbi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felkéri a polgáľmestert, folýassa le aJőzsefvárosi Kerĺileti

Építési Szabá|yzatźrőI szćiő 6612007 . (xII.12.) önkoľmĺĺnyzati rendelet móđosítasához szĹiksé-

ges állami foépitészi eljárást a 38830/3 he|yrajzi szélmű telek építési helyére és a 14.$ (3) be-

kezdés előírásainak kiegészítésére vonatkozóan.

Fęlelős: Polgármester
Határidő: 2017. április 13.

A diintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gység: Váľosépítészetĺ lroda

Buđapest, 20|7. március 28.
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