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A Vłáľosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság javasolja a Kęviselő-testĹiletnek az e|őtĄesz-
tés megtárgya|ásźlt.

Tisztelt Képvĺselő.testĺĺlet!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A településkép védelméľől sző|ő 20|6. évi LXXIV. torvény (továbbiakban: Tktv.) 14. $ (2)

bekezdése a|apjźn a helý építési szabźt|yzat településképi követelményeit, valamint az építésze-
ti örökség helý véđelméľől sző|ő, a reklámok, rekliímhorđozők és cégérek elhelyezésének, al-
ka|mazźsźnak követelményeiről, feltételeiről és tilalmaľó| szőIő, és a településképi véleménye-
zési, illetve a településképi bejelentési eljráľás sajátos jogintéznényekről szóló önkoľmányzati
rendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. A Tktv. 16. $ (2) bekezdése alapjan ahelyi
onkormányzat képviselő-testtilete az e tÓrvényfelhatalmazása alapjón kiadott - legkésőbb 2017,

ohóber l. napjáig - e tôrvénynek a Módn. ĺźltal megállapított szabályaival és a végrehajtására
ktadott kormányrendelettel Ósszhangban megalkotja vagł módosítjo a településképi rendeletét.

Tekintettel az iđézett szakaszta, szĹikségessé vá|t új helý telepiilésképi rendelet (a továbbiak-
ban: TKR) megalkotása. A Tktv. 4. $ (1) bekezdése értelmében a teleptilésképi rendelet szak-
mai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) készĹil.

A teleptilésfejlesztési koncepciórő|, az integrált településfejlesztési stľatégiáról és a település- i
rendezési eszközökről, valamint egyes településľendezési sajátos jogintézményekľől sztlltl,/trf
31412012. (XI.08') Korm' rendelet (a továbbiakban: Kormány€$ąp{ĐZäT$ (4) bekezdése- V

!
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a|apjźn: Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kźzikönyv, telepiilésképi rendelet vagy

ązok módosítása partnerségi véleményezési eljárás lefolytatósa nélkal nem fogadható el. Te-
kintettel a jogszabźiý követelményre a Kepviselő-testtilet a 70120|7. (Iu.09.) számíhatároza-
tában úgy döntött, hogy a telętilésképi arculati kézikönyv és a településkęi rendelet készítése

érdekében partnerségi egyeztetési eljarást folýat le. Ennek érđekében a Kormĺínyľendelet 29.

$-a alapjan megalkotta a telęülésfejlesztéssel, a teleptilésrendezéssel és a telęülésképpel
összefiiggő partnerségi egyeztetés szabźiyairől szóló 8120|7. (I[10.) önkoľmĺányzati rendele-

tet (a továbbiakban: or.).

A Koľmrínyrendelet 43lA. $ (2) bekezdése alapjĺĺn 2017. március 2I. napjźtval az előzetes tźĄé-

koztatő az érintetteknek megkĹildésre kertilt és ezze| egy időben a településképi aľculatikézi-
könywel (a továbbiakban: TAK) és településképi rendelettel (a továbbiakban: TKR) kapcso-

latban az egyeztetési és véleményezési eljĺírás is elinđult.

Erről a Kormányrendelet}9/A. $ (1) bekezdése alapjan az onkormźnyzattźĄékoztatta a paľtne-

reket (xxv. évfolyam 9. száml Józsefuaľos c. újság;

http://jozsefuaľos.hu/onkormanyzat/uey/182 weboldal; hivatali és intéanéný plakátok;20|7.
március 29-i lakossági fórum; levél).

A TAK és a TKR tervezetét a Varosépítészeti Iroda munkatarsai készítették a kerĹileti ťoć:pítész

szakmai irźnýtásźxal,-

A Koľmrányľendelet 43lA. $ (6) bekezdése alapján az elkészült TAK és a TKR tervezet 2017.

július 2|. napjźlval a Koľmĺányľendeletben meýlatźrozott szerveknek és hatóságoknak megktil-

désre kerĹilt,igy a tervezetek egyeztetési és véleményezési szakaszźú elindította.

A Kormányrendelet 29lA. $ (2) bekezdése alapján az onkormányzat2017.július 2|. napjźrva| a

taľsadalmi bevonás keretében a tervezeteket véleményezésre bocsátotta a paľtnereknek.

(http://jozsefuaros.hďonkoľmanyzat/uey/182 weboldal; közösségi média; 201'7. augusztus 10-i

lakossági forum; levél).

A Kormányrendelet 43/A. $ (7) bekezdése és 29lA. $ (a) bekezđésének ba) pontja a|apjźn a

Kormányrendeletben megllatfuozott szeľvek és hatóságok, valamint az or.2. $-ában meghatá-

tozott partnerek 20|7. auguszfus 18. napjáig javaslatokat, véleményeket, észrevételeket tehet-

tek az elkészült tervezetek&el kapcsolatban.

20|7. augusztus |8.24:00-őrźigtizenhaľom államigazgattsi szerv véleménye, és kilenc egyéb

észrevétel erkęzett be a paľtneľségs egyeztetés soriĺn. (1. melléklet) A véleményezési szakasz-

ban írásban, valamint a lakossági fürumon szóban elhangzott vélemények elfogadásáról, a vé-

lemények el nem fogadásĺíról, valamint azok indoklásáról - az or.4. $ (3) bekezdésében bizto-

sított jogkorében e|járva - a Városgazdźt|kodási és Pénzügyi Bizottság 700/2017. (VIII.28.)

szźlműhatározatźban döntott. A Bizottság döntése alapján befogadott észrevételek és vélemé-

nyek átvezetése a TAK-ban (2. melléklet) és a TKR-ben (3. melléklet) megtörtént.

A Tktv. 14.$-ának fe|hata|mazása aIap1źn egy jogszabá|yban, a TKR-ben kell szabályozni a

jelenleg hatályos az építésiggyel <isszefiiggő egyes helý önkormtnyzatí hatósági eljĺárások

részletes szabá|yairől szóló 5l201'3.(il.10.) önkoľmźnyzati rendelet, a reklámok, ľeklámberen-

dezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55l20I3.(XII.20.) önkormányzati ľende-

let és a Józsefvźtros helyi épitészetí örökségének védelméről szóló 5212011' (x.19.) ĺjnkor.

mányzatirendelet előírásait, a szükséges méľtékű aktualizálással. t
A kcivetke zőkben összefoglalásľa kertilnek a jelenleg is hatályban lévő előírásokho z képęyft /
töľténő úi rendelkezések és aiánlások. 
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1. új fogalmak kertilnek bevezetésre (pl: közösségi kert _ magasabb szinttĺ jogszabály nem

definiátją közteľületi berendezés - a |04l20t7 .(IY.28.) Korm. ręndelet az utcabútor fo-
galmát kot|źltozza ugyanis az utasvaróra, a kioszkra, aközrĺruvelődési célú hirdetőosz-
lopra és azíĺformációs és más célú berendezésľe),

2. lehatĺírolásľa kerülnek a védett és a meghatźroző karakterű területek, melyek az egész
keriiletet lefedik, de a hagyományos negyedek hataľain átnyulnak; a TAK és a TKR is a
kiilönböző karakterekre határozza me1 az előírásokat és az ajźĺllźĺsokat,

3. azźrtudvaros beépítés korlátozásával a szfü udvarok kialakítását szeretnénk elérni,

4. meghatfuozásra keľĹil az ęületek legmagasabb pontja, ami kaľakterenként eltérő meľté-

kű, legszigorubb a védett és a telepszeľíĺ karakterű területeken; a modern és az átalaku-

1ó, valamint a történeti megujuló karaktenĺ terĹiletek egyes részein (orczy negyeđ) a

megengedett lenne a max. 30m-es építménymagasság betartásávď a magasabb épületek

elhelyezése is,
5. a lakás célú helýség funkciójanak megvtĺtoztatásźůloz a társashźn hozzájźru|ásĺának

megléte a telęiilésképi bejelentési eljarás megindításának feltétele,

6. általánosan bekerül a TKR-be a fák. védelme (az invazív fajtrĺk kivételével), illetve
meýlatźrozásra kerülnek a közteľületen ültetésre ajĺĺnlott fafajok,

7. a reklĺímberendezések elhelyezésére vonatkozó előírások néhany pontban szigorításra
keľĹilnek (pl: nem lehet a tuzfa|oĺ reklámot elhelyezni, a tetőparkĺíny felett nem lehet

reklám, ęítési védőhálón csak a felújított homlokzat képe jelenhet meg atervezo, aki-
vitelező és a beruházó logojával),

8. pontosításra kerül a fenyreklámok eddig is szigoru szabźůyozása (nem lehet vakító, vil-
Iődző, futófeny, a kozlekedési lámpak formáját és színét sem lehet alkalmazni),

9. előírásľa kerül a kirakatok kötelező megvilágítása a fényreklĺámoknál leírtak figyelembe
vételével,

|0. a 1o4l2017.(rV.28.) Koľm. rendelet kor|átozza a közterĹileti reklámelhelyezéseket, ezért

több, korábban engeđett reklĺĺmberendezés nem lesz haszĺźůható (pl. megállítótáblĺĺk'
reklámfi gurfü , reklámzás z|ők, jźlrdareklĺĺmok),

1 1. kioszkon, utasvárón elhelyezhető reklám, ezéľt ennek mértéke is meghatarozásra kerül,

12.tIJ teleptilésképi eljáľás |esz a fóé:pitészi szakmai konzultáció, melynek eljłárásrendje

megllatározásľa kerül (8 napos eljĺírás, az em|ékeztetőben leírtak kötik az onkoľmány-
zatot a vonatkozó további eljarások sorĺĺn); ennek keretében véleményezhetőek az egy-

szenĺ bejelentés köteles építési tevékenységek;
13. a településképi kötelezés kerętében kiszabható településképi bírság mértéke megnő

100.000Ft _ 1.000.000Ft közotti összegľe.

A TAK elfogadásával és a TKR hatálybalépésével egýdejrĺleg szĹikséges a Helý Építési Sza-
bźůyzat (JóKÉSZ) településképpel összefiiggő rendelkezéseit hatályon kívĹil helyezni a parhu-

Zamos előíľások elkerülése érdekében. (4. sz. melléklet)
Átemelésre keľtilnek a ĺorÉsz-bőt a következő rendelkezésęk:

|. a közmúvezetékek felszín alatti kialakításanak kötelezettsége,
2. a homlokzatok ľészleges felújításának tiltása,
3. a homlokzati égéstermék elvezetők (parapet-konvektorok) fennmaradásáĺa vonatkozó

előírások szigorítása,
4. klímaberendezések homlokzaton töľténő elhelvezése csak takartan történhet. bizonvos

esetekben teljesen tiltott,



5. pavilonok (TAK-ban, TKR-ben kioszkok) elhelyezésére vonatkozó előíľások, bizonyos
pontosításolĺ:kal a kialakításra vonatkozóan (pl. konténerből nem alakítható ki, körül-
burkolt lakóautó, utánfutó, lakókocsi nem tekinthető kioszknak),

6. vendéglátó teraszok kialakításara vonatkozó előírások (meretek, árnyékolás, téliesítés),
7. köztargyak, közterülęti bútorok (korábban utcabútorok) elhelyezésére vonatkoző e|íliréy

sok,
8. a közerületi fásítással kapcsolatos előírások,
9. tetőfelépítmények eredeti állapotanak visszaállítására vonatkoző előírás,
10. a beépítetlen telkek átmeneti hasznosítására vonatkoző előirások, a vendéglátó funkció

nem megengedésével,

A TAK elfogadásával és a TI(R hatálybalépésével egýdejiĺleg szintén szĹikséges a helý (píté-
szeti-míĺszaki tenrtanács létľehozásárő| és mfüödési rendjéről szóló 23l20l3. (V.15.) önkor-
mźnyzatí rendelet felülvizsgálata és módosítása is. (5. melléklet) Az összeférhetetlenségi szabá-

lyok kerültek be a rendęletbe, tekintette| arra, hogy a vonatkozó törvény fe|hata|mazást ad en-

nek szabályozásźrais.

A TAK és a TKR miatt szükségessé vá|t aJózsefuarosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő koz-
területek haszná|atálről és használatĺának rendjéről szóló önkormźnyzati rendelet módosítása is.
A módosítás elkészítése során a jogszabáiy egésze felülvizsgál at a|á keľĹilt, és egyéb módosítási
javaslatok is felmerültek. Tekintettel aľra, hogy a módosítási javaslatok a jelenleg hatályban
lévő rendelet több szakaszźtt érintik, ez&. az átláthatóság éľdekében új rendelet megalkotásĺĺľa
teszek javaslatot. (6. melléklet)
A következőkben összefoglalásľa kerĹilnek a jelenleg hatályos és a most beteľjesztett ľendelet
közötti fobb eltérések.

1. A településkép védelmeről szóló új önkormányzati rendelet miatt az érte|mező

rendelkezések között tĺj szabéiyozási elemként jelenik meg a cégfábla, cégzźsz|ő,

citylight poszter, címtábla, dobogó, hiľdetőtábla, járdaľeklrĺm, kirakatvitľin, közterĹileti
berendezés, köZterületi bútor és vendégláttő terasz, utcabútor és kioszk fogalma, ezek a

településkep védelméľől szóló rendeletből kerültek átvételre.

2. A ó. $ (2) bekezdésében az erte|mező ľendelkezések módosulása miatt a 2., 3. és 4. pont

került módosításľa. A 12. poĺt esetében egy pontosabb megfoga|mazás keľült a
rendeletbe.

3. A 8. $ (1) bekezdés c) pontja a baleset-és életveszé|y e|hźntásźúloz kapcsolódó
közteľületi munkálatok e|végzését szabáiyozza, me|y szerint 30 naptłári napot meg nem
haladó időtaľtamon belül nem kell hozzájáru|áls. A javasolt iđőtaľtamon belül kéľelem

benýjtásĺáľa van lehetőség, a hatósági eljĺĺrást le lehet folytatni, azoĺban 30 napig
végezhetik a munkálatokat, így a baleset-és élętveszé|y e|hźntźtsát szolgáló sürgős

munkál atokat az onkormanyzat nem akadá|yozza.

4. Úi elemként jelenik meg a 8. $ (1) bekezdés j) pontjában szabźiyozott viráĄźńa
elhelyezése, a lakossági igényeknek megfelelően. A kihelyezés során a közterület-
hasznźiatihozzźĄáruIźlstaziszlethasznáIő jźnakkellkérelmeznie.

5. A 9. $ 12. pontjában szabá|yozottt1|a|om' mely szeľint nem adható közteľület-használati
hozzájźlruIás, ha a hozzájáru|äst kérő jog' szemé|y tagtrźnak a kérelmezett

tevékenységből kifolyő|ag közterület-hasznźiati dijtartozása van, annak kivédésére
született meg, hogy abban az esetben amikor gazđasági tarsaságként közteľület-,
haszná|ati đíjtartozást ha|moz fel, új társaság a|apitásźlval ne kaphasson ugyanazoĺý4 1
tevékenységre közterĹil et-haszná|atot. U v



6. A 9. $ 16. pontja a jelenleg hatályos rendeletben is szeľepel akként, hogy az évente egy
alkalommal megállapított jogellenes közterĹilet-haszná|at esetén sem kaphatott
hozzéĘźtrulást a kerelmező, ezen szabźiv enyhítésere teszek javaslatot és évi két
alkalommal megállapított jogellenes hozzájárulás esetén nem kaphaĺra közterület-
hasznéiatot a kęr elmező.

7 . A 11. $-ban szabźiyozott köľülmény új szabályozäs, a Coľvin köz egész teľületere málr a
jelenleg hatályos szabalyok szerint sem lehet közterület-hasznźiatihozzájárutźtst kiadni,
azoĺbaĺ az egy esetleges társashazi felújítás vagy egyéb felújítási munkfü esetén meg
tudja akadáůyozn a teljes kivitelezést. Ennek elkerülése érđekében a Corvin köz
területén az építési munkával kapcsolatos létesítmények, valamint építmények
elhelyezéséhez és törmelékek, építési anyagok tźro|źlsźůloz (felvonulási tertilet)
kapcsolódó közteľĹilet-hasznźiat engedélyezhető azza| a kikötéssel, hogy az oktőber 23-i
megernlékezést megelőző 7 naptárĺ nappal ezen tevékenység sem végezhető.

8. A |2. $ (1) bekezdésében szabźiyonĺa van a közterület-haszná|at engedélyezésének
időtanama, ami az utcabútoľon elhelyezett reklámhordoző eLhe|yezése esetén az eddig
5 év helyett legfeljebb 15 évľe adható, a módosuló jogszabálý környezet
következtében.

9. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenység esetén a közterĹilet
helyľeállításanak az iďotartarrla is belesziímít a köztertilet-használat során engedélyezett
időtartamba a ľendelet 12. $ (2) bekezdése a|apjźn.

|0. A |2. $ (7) bekezdés a napemyő kihelyezésének szabá|yaíttarta|mazza.
|1. A 25. $ szabályozza a je|erieg hatályos ľendeletben is ismert tĺársashazak részere töľténő

visszafizetés jogintézményét. Ennek során meghatározásra kertil a vendéglátó terasszal
közvetleniil érintett tiársashĺĺz fogalma, az uz|etet magátba foglaló tźtrsasház és az azza|

közvetlenül érintett szomszédos tĺírsasház.
|2.az &te|mező rendelkezések módosulása miatt szfüségessé vźit a rendelet mellékletét

kepező dijtźlb|azatmódosítása is, díjernelés vagy díjcsökkentés nem történt.

II. A beteľjesztés indoka

A TAK és a TKR megalkotása a teleptiléskép védelméről sző|ő 20|6. évi LXXIV. töľvény 2. $

(2) bekezdése alapjrĺn szĹikséges, miszerint ,,a telęülési önkoľmĺányzat' a fováros esetében a
kerületi önkormanyzat a településkép védelmét önkormányzati ľendeletben biztosítja''.
A településkép védelméről szóló rendelet, a köĺerületekhasznźiatźlrő| és használatanak rendjé-
ről szóló rendelet megalkotása valamint a teleptilésképi aľculati kézikönyvre vonatkozó döntés-

hozatal a Tisĺelt Képviselő-testĺilet hatásköréb e tartozIk.

III. A dtintés célja' pénzůĺgyĺ hatása

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. $ (1) bekezdése szerint a döntés

céIja az építési beruházások tĺímogatása, egýtta| a hazai vĺĺľosok és községek sajátos telepü-

lésképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy
a) egy önkormányzati rendeletben kerĹiljenek egyértelműen megáI|apitźlsra a településkép vé-
delmének elemei,

b) a telepiilésképi követelmények alkalmazásźnak felelősségi viszonyai egyéľtelmiĺen legyenek
megllatźrozva.
c) az önkormtnyzat biztosítson széleskönĺ tájékoztattlst a településképi követelményekről, ez- i, ,
zel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesül ését az épit7 f\ /
mények tervezése és kivitelezése során. 
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A döntés célja a településkę védelme eľdekében a településkép védelmerő| szćiő rendelet

megalkotásą valamint a településkęi arculati kézikönyvľe vonatkozó döntéshozatal.

A döntés pénnlgý feđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helý önkormanyzatairő| sző|ő 20||. évi
CLXXXIX. törvény 23. {i (5) bekezdés 2. pontji{n, a42. $ l. pontjrán és a telęüléskép védelmé-

rő1 szóló 201.6. évi LXxtV. törvény 1. $ a) pontjĺín és a 4. $ (1) bekezdésén alapul. . A Kor-
mányrendelet2|. $ (1) bekezdése éľtelmében a TAK.ot a Képviselő-testĹilet normatív hatéroza-

ta mellékleteként fogađja el.

Fentiek alapján kérem az a|á.}bihatározatijavaslat és a 3., 4.,5.,6. melléklet szeľinti ľen.
delet teľvezetek elfogadását.

HĺrlĺnozłTl JAvASLAT

A Képvĺselő.testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja a településkęi rendelet szakmai mega|apozása érdekében a jelen hatźrozat
mellékleteként Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľos településkęi aľculati

kézikönyvét.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 201^7. októbeľ 01.

A diintés végľehaj tá sát v égző szervezetĺ egység: Váľosépítészeti

Budapest, 2017 . augusztus 30.

polgáľmesteľ
Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edĺna
jegyző

Iroda

nevében és megbízásából ^ .

// law ą>/
- 

dr. Mészár Erika /

a|jegyző
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Ppsľ MgcvBl
KonvĺÁNYHIvATAL

Énol JÁnĺ'sl HIVATALA

Ügyiratszám: PE-06/KTFt1423g-3t2o17. Tárgy: Budapest Föváros Vl||. kerület

Telepü|ésképi Arculati Kézikónyvének és
TelepÜ|ésképi rende|etének készítése _

előzetes vélemény
26-32ĺ2017Ügyintéző: Németh orsolya

Telefon: (06-1) 478-4400

Hiv. szám:

Melléklet:

dr. Kocsis Máté úr részére
polgármester

Budapest Főváros Vlll. kerütet Józseńĺáros önkormányzat
Polgármestere

Budapest
Baross u. 63-67.

1082

Tisztett Potgármester Úr!

Budapest Főváros Vlll. kerület Telepii|ésképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
rendeletének készítése tárgyában

a Pest Megyei Kormányhívata| Érdi Járási Hivata|a Komyezetvéde|mi és Teĺmészefuédelmĺ Főosztáĺy (a
továbbiakban: Járási Hivataĺ) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközokról, valamint egyes településrendezési sa7äŕos
jogintézményekről szó|ô 31412012. (Xl' 8.) Korm. rende|et [a továbbiakban: 31412012, (X|. 8.) Korm.

rendelet], valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szeruek kijelolésérőlsző|ő71l2o15. (lll. 30') Korm. rendelet 35. $ (,l) bekezdése c) pontja a|apján

az alábbi tájékoztatást adja:

A Járási Hivata| a benyújtott Te|epü|ésképi Arculati Kézikonyv és Te|epÜlésképi rende|et tervezetét

áttekintette a dokumentációval kapcso|atban az a|ábbi tájékoztatást adja.

A31412012. (X|.8.) Korm' rendelet 43/A' $ (6) bekezdése aĺapján a Járási Hivata| a Te|epÜ|ésképi

Arcu|ati Kézikonyv és Te|epü|ésképi rendelet tervezetének véleményezésében nem vesz részt. A

KöÍnyezetvédelmi és TermészetvédeImi Főosztály
1 072 Budapest' Nagy Diófa utca 10.12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-maiĺ: zo|dhatosag@pest.gov.hu Web: http://wvwv.kormanyhĺvata|.hu/hu/pest



Járási Hivatat a benyújtott dokumentációt áttekintette, az abban foglaltakka| kapcsolatban

észrevételt nem tesz.

Kérjiik, a 314ĺ2O12.(X|. 8.) Korm. rende|et 43/B. S (1) bekezdése értelmében a jóváhagyott te|epü|ésképi

arcu|ati kézikönyv és te|epülésképi rende|et egy példányát digitá|is formátumban az ügyiratszámľa

hivatkozva szíveskedjenek megkü|deni a Járásĺ Hĺvatal (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.)

részére.

Budapest, 2017. augusztus 4.

Zso|t járási hivata|vezető

és megbízásából:

,r7-
Lász|ók András

osztályvezető

Kapják:

1. Budapest Fóváros V|||. keril|et Józsefuárosi Polgármesterĺ Hivatal

pol garmester@jozsefvaľos. hu, tekeresr@jozsefu aros. hu

2. Irattár

e.maiĺ

KörnyezetvédeImi és Természetvéde|mi Főosztá|y
1072 Budapest, Nagy Diófa utca10.12.

Tetďon: (06-1) 478.4400 Fax: (06-.ĺ) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http:/iwww.kormanyhivatal.huihu/pest
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Duna.Ipo|y Nemzeti Park Igazgatĺíság

2509 Eszteľgoĺ4 stÍázsa.ľEgy E 1525 Budap€sl' Pf. 86.

Ügyfétfogadás: l t21 Buda1rst, Kĺiltó utca 21.

TcL: ||39|4ő10 Fax: |ľ200-||68
E-ĺĺuil: dinpi@đinpi.hu ĺ,ww.đinpi.bu

Kérjük, váIąszóban hivatkozzon ügłilatszámunkra ! Üi.sz.z 1922ĺ3/20|? '
Ü.int.; Mike Eszter
Tárgy: Budapest VIII. kerĺilet Józsefoáros
Településkęi Arcu|ati Kézikönyv és
Településképi rendelet véleményezése
Hiv.sz..' 26-3212017

dľ. Kocsis Máté,
polgármesteľ

Budapest Főváľos VIII. keľĺitet Jĺízsefváros onkoľmá nyzat
PolgáľmesteľÍ Hĺvatal
Budapest
Baross u. 63-6'1-
1082

Tisztelt Polgármester Ur!

Ą Budąpeqt Főváľos VIII. keľiilet Józsęfvaros Településképi Aĺculati Kézikönyvével és
TelepĹilésképí rerrdeletével kapcsolatban az alábbi állĺásfoglalást ädjuk:

Budapest VIII. keriilet ko;zigazgatĺĺsi tęľĺiletén tďálható országos jelentőségii védeťt természeti
terület, a Budapesti Botanikus Keľt Természetvédelmi Terület (Füvészkert).
A kerĺiletben európai közösségi jelentóségii természetvédelmi rendeltetésĺĺ területet CNafuľa 2000
teľtilet), az országos Teriiletrendezési Tervről szóló 2003. évi XXu. tiiľvényben meghatarozott
taj- és természefvédelmi szempontu kijelĺilések (országos ökológiď hźůózatövezet, tájképvedelmi
szempontból kięmelten kezelendő terĹi|et övezet) nem találhatók.

Az e|téro karaktenĺ területek lehatárolásával, továbbá az egyes településľészekĺe meghatározott
telepĺilésképpel, arculatijellemzőkkel és településkarakteľre|Igazgatőságunk egyetért. A kerület
bemutatása, a telęüléskép szempontjából megllatározó építészeti, miiemléki, táji és építészeti
éľtékek, telepĺilésképi jellemzők leírása' a telepiiléskép minőségi formálásra vonatkozó építészeti,
közteľületi ajanlások meghatározĺłsa, a zöldfelületek, belső udvarok kialakításának alapelvei, a jó
példák megjelenítése teljes könínek tekinthetĺĺ.

A Telepiilésképi rendelet előírásaival, meghatározásaiva| Igazgatóságunk egyetért'
Kéłtik a rendelet-teÍvezett 3. szrĺmú fiigelékének 8. pondát kiegészíteni a kerület területén
található országos je|enttĺségiĺ védett természeti teľtilettel. a Budapesti Botanikus Keľt
Természętvédelmi Terülęttel. A kerület területén ültethető faÍajok jegyzékéve| (4. számú
fiĺggelék) Igazgatóságiunk egyetért' a felsorolás városi környezetbe sęm Ĺiltethető, agresszíven
gyomosító és terjedő (invazív) növényfajt nem tartalmaz.

Javasoljuk a rendelettervezetbetl a fényszennyezés elkerülését, vagy csökkentését szo|gtt
szempontok érvényesítését, melyhez az alábbi tćllékoztatást adjuk:

ló
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E| kell keľülni a hideg fehér fenyu világítást, amely 500 nanométemél rövidebb
hullámhosszttsägil fenyt tartalmaz: ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kiiltéri
világítás színhőmérsékletére.
A világítótestek ernyőzése olyan legyerq hogy a féný oda irányítsa, ahol arľa sziikség van:
Megfelelő emyőzés esetén a kibocsátott fenyt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően
irłányÍtott ftny nem jut a gyďogosok, járművezetök szemébe, az épületek ablakai fe|é vagy
éppen az égbolt irányába. A fényeknek _ még a diszvilőg1tás esetéĺr is - lefelé kell
irĺĺnyulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell
kerülni.
Az utciákat amennýre csak lehet egyenletesen, és amennýre csak lehet alacsony intenzitással
világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cdlrĺÝ fenysűriĺség elegendő, amely kb' 4 lux
megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágít.ĺsi szabványoknak (EN1320l) megfelelő
legalacsonyabb útosztály. Az EIJ szabvĺányok gyakÍan sokszor erősebb megvilágítast
ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.
Igazítsrák a kĺiltéri világítást a tényleges hasznäńat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél utĺín jóval
kevesebb fenyre van sziikség, ennek megfelelően az közvilágítas fenye csökkenthető. A
megvilágítási szintek akĺáľ 50-80%.os csôkkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást
teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs aĺra közvetlen szükség.

Az ajánlások teljes szČivege a Magyar Elekhotechnikai Egyesület Világítrĺstecbnikai
Társaságrĺnak honlapjrán olvasható:
https://www.vilagitas.orďindex.php?option:com.content&view:article&id=514:o%2Ovjuk-
meg.az-ejszakat-egy-nemzetkozi-tudomanyos.kutatohalozat-ajanlasai-a-kuloń20teľi-
vil aqitas-kapcsan&catid:50:szakmai-hirek&Itemid:8 ĺ &lanq=hu

Állasfoglatĺsunkat a telepütésfejlesztési koncęcióró|, azintegráůt tetepülésfejlesztési stľatégirĺról
és a telepiilésrendezési eszközökől, valamint egyes telepiiléśrendęzési sajátos jogintézményekĺől
szőlő 3|4l20l2. (xI. 8.) Korm. rendelet 43lA. $ (ó) bekezdés b) és c) pontja, valamint (7)

bekezdése, továbbá a kiirnyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelolésérő| sző|ő 7l/20|5. (III. 30.) Korm. rendelet 37. $ d) pontja alapján adtuk
ki.

LevelĹink másolatát a Lechner Tudásközpont által iizemeltetett egyeztetó feliiletre
(tak.lechnerkozpont.hu) is feltöltjük.

Budapest, 201 7. augusztus 1 0.

Üdvözlettel:

ń

Wĺ
VV

tt\í).-.
Fiiri András

igazgatő

Kapják: l. Címzett (po|garmester@jozsefvaros.hu) + 1ąp,1..6nerkozpont.hu egyeztető felü|eten keľesztil|
2. Irattár
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Főváľosĺ Katasztľófavédelmi lgazgatósáłg
Igaz3atő

H-108l Budapest, Dologház utca l '; 8: |443 Budapest, Pf.; l54
Tel; (3ó-1) 459-2436; Fax: (36-l) 459-2438; e.mail: fkititkaľsag@katved.gov.hu

Szám: 35 l 00 l 1 |.| 5f.| 120|,7 .á|t' Tár5ĺ: Budapest Fővaros vIlI. keľiilet
Józsefuáľosi Településképi Aľculati Kézikönyv
és Telepii|ésképi ľendelet
Hivatkozasi szám: 26 -3?120 I7
Ügyintéző: Fehér Gytiľry tĺĺ. százados
Tetefon, e-mail: 06-I-459-f460
Íki.hatosag@katved. gov.hu

Dľ. Kocsis Máté Úľ
polgáľmesteľ

Bud apest Főváľos VII I. keľĺilet Józsefváľos Ö nkoľm ányzata

Budapest
Baľoss u. 63.67.
1082

Tĺsztelt Polgáľmesteľ Úľ!

Értęsítęm, hogy a fenti hivatkozási sztmon megküldött megkeľesését és a mellékleteként
csatolt dokumentációt megvizsgáltam, az azokban foglaltakkal kapcsolatban észľevételt nem
teszek, a 35l00/51 66.1120|7 .ŕit. számon kiadott szakmai véleményemben foglaltakat
továbbľa is fenntartom.

Budapesto 2017. augusztus 14.

Tisztelettel:

Vaľga

KćszÜ|t: 2 pélclányban
Terjedelme: I olclal
Kapja:

Irattár
Cimzetl
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H-1088 Budapest Rákóczi út 41.
Levé|cím: 1428. Budapest, Pf.:33.

ťĺgyľcIĺogaaási idő: H,SZz ďo-ĺ40o, P: 900.1300
Web : wrvw. kdwizie.hu ; E.m aĺl: titkaľsag'@kdwĺzi g.hu

Tel.z (l\ 477.3500 * Fax.z (l) 477.3319 MÁK: 10032000.01712010-00000000

Iktatósám: 01938-00|s/2o17
E|őadó: Leĺldér Diána

Iványí Gyiingyvér részére
f(5epitész

Budapest Főváros VIII. Kerĺilet
Polgáľmesteľi Hivata|a
Yáľosépítészeti lľoda
1 082 Buđapest, Baľoss u. 63-67 III./306
tekeresr@.i ozsefu aros. hu

Iktatósám onôknéll
E|őadó onöknél: Tekeľes Réka

Táľgy: Véleményezés - Budapest VIII.
keľĹilet tertiletére vonatkozó TAK. TKR
elkészítéséhez

Tiszte|t F őépítész Asszony!

A tćrgyi témában kĺildött TAK, TKR-el kapcsolatosan lgazgatóságunk a mellékelt
dokumentációt áttekirrtette, a 01938-0008l20l7-es iktatószámon kiadott véleménvét
fenntartją a tervezettel kapcsolatban kifogást nem emel.

Buđapest, 2077. augusztus 8.

ľos László
igazgatóhe|yettes

ftímérnök
\,
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U gyiratszárn : BP/FNEF-TI<|ĺ02539-6ĺ2017,
Ügyiniéző: Bodnár Elľrőke
Telefon:-136 (1 ) 465-3BOG
E-nr ail: kozegl @nfo.bfkh.gov.hu

Táľgy: Budapest V|ll. kęľü|et Józseíváros
te|epĹi|ésképi arcuIali kézikönyve (TAK) és
te|eptiĺésképí rendelet (1.KR) teľvezete
H ivatkozási szám: 26-32ĺ2017

dľ. KocsÍs Mátó
poIgáľnlester

t3udapost Főváros Vllt' keľület
Józsefváľosi ontĺoľmányzaÍ

@hu
Ez a |evé|]5izáró|ag elelĺtroni|Íus Úton kerül r.nęqkü|tlésľe-

.l.lszte|i 
|rolgánnester Úr!

A népegészségiigyifeĺaclatkörében e|jáľó Budapest Főválos |(ormányhivata|a (a továblria|ĺban: BFĺ(H) a
településfejlesztési koncepcicJrlt, az integrátl tetepĺitesfejteszfési sŕi.aŕégiárót és a teleputésrendezési
eszkÖzoĺ(ol, valamint egyes tetepulésľendezési sa/äŕos jogilltézményekrrt szóto 314t2o12, (Xl, os.)
Korm. ľende|et 43/A' $. (6) bekezdése a|apján a te|epti|és|tépi arcu|atĺ ĺĺézi|<önyvvel (TAK) és a
teleptj|éskgpi ľendelette| (TKR) kapcsolatban vé|eményezési|ehetoséggeI nem rendelkezik.

Budapest, 201 7. auguszlus Z.

Udvözĺettel;

dľ. Gyöľgy |stván
kormánymégbízott 

1legbízäsábó|

i:j

Dľ, l-|omoľ Zstĺzsanľra
fovárosi és megyei tisztifoorvos

Nepe gészsóg(igyi ĺ--őoli2tá| !,
|(<lzĺł91észség1Ĺig'ýi osztá|y |.

l1l}B Burlłłi;ĺ:st' víic..l i|, 17,i. - i{ĺ5Ć tiitlĺiĺl1-leoi Pí.:203...l.c|eíolt:'t3i) í.1i/ts5.3{i6Ű - i:ax: ł'3s í!' 4ii5-3853
E''|1.]äĺl: ;\.!).ż]-(j.::l{łiúł-.j:jlĺj:.ĺ:ĺl:ĺ,liti .l.icrr!ĺip vt.li,l.;,|íGĺnlán',4.:!vatéł| lltl
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Bupĺ,ľľsr FoVÁRos
KoRMÁNYHI\ĄIALA

Ügyiralszám : BP/FNEF.TK|lo253g.6|2o17 .

Ügyintéző: Bodnár Emőke
Te|efon;+36 (í) 465.3866
E.mail: kozeg 1 @nfo. bfkh.gov.hu

Tárgy: Budapest V||l. kerü|et Józsefváros
telepü|é.sképi arcu|ati kézikönyle (TAK) és
telepüĺésképi rende|et (TKR) tervezete
Hivatkozási szám: 26'321 2017

dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Főváľos Vl|t. keľület
J'ózsefu áros i önkoľmänyzat

po|oärľnesteŕ(o iozsefväros. hu

Ez a levé| kizáró]ag:e|ektronikus úton kerti| meqkÜ|désre.

Tiszte|t Polgármesteľ Úr!

A népegészségügyife|adatkörében e|járó Budapest Főváros Kormányhivata|a (a továbbiakban: BFKH) a
településfejłesztési koncepciórót, az integrátt telept)lésfejlesztési stratégiárót és a telep(Jtésrendezési
eszkÖzökröl, valamint egyes településrendezési sa7äŕos jogintézményękrőt sző|ő g14t2o12. (Xl. o8.)
Kořm. rendelet 43/A. $. (6) bekezdése a|apján a te|epülésképi arculati kézikönyvve| (TAK) és a
telepü|ésképi rende|ettel(TKR) kapcso|atban vé|eményezési |ehetóségge| nem ľendelkezik'

Budapest, 2017, augusztus 7. 
;.
Udvöz|ettel:

Népegészségügyi Főosztály
KözegészségĹigyĺ osztáĺy |.

ĺ 138 Budapest, Váci út 174. -,|550 Budapest PÍ': 203. . Te|efon: +36 (1) 465-3866 - Fax: +36 (1) 465.3853
E-maiĺ: kozeqí@nfo.bfkh.qov.hu - Honĺap: www.kormanyhĺvata|.hu ,\rl
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1082 Budapest
Baross u. 63-67,

Budapest Főv'áros Vlll. Kerü|et Tárgy:
Józsefvárosi Onkormányzat
dr. Kocsis Máté po|gármester

N[MutTl Fľ,ltľszl.ľsl
Mlt.łlszrtRlt.lĺĺ

nąĺozÁ sr }ĺATc'sÁGI rooszĺÁry

Budapest Főváros V|||'
Kerü|et Jozsefuárosi
Önkormányzat
te|epu|ésképi arculati
kézikonyvének és
te|epÜlésképi rendelet
tervezetének
vé|eményezésével
kapcso|atos e|járás

lktatószám: HHF/52704I1l2017.NFM
Ügyintéző: Bacher Károly
Telefon: +36-(1) 4741-742
Emai!: karoly.bacher@nfm.gov.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Fováros VIl|. Kerület Józsefuárosi tnkormányzat telepĹi|ésképĺ arculati
kézikönyvének és te|epü|ésképi rendelet tervezetének vé|eményezése tárgyában a
Nemzeti Fej|esztésĺ Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztályához beérkezett 26-
3212017 szám ú megkereséséve| kapcsoIatban az a|ábbiakró| tájékoztatom:

A kozlekedési igazgatási feladatokkal osszefüggő hatósági feladatokat ellátó szeruek
kijeloléséről szólo 382/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 8. s u) 20. pontja alapján a
telepÜlésfejlesztési koncepció, az integrá|t telepu|ésfejlesztési stratégia és a
te|epü|ésrendezési eszközok víziúttal érintett te|epü|és esetében torténő egyeztetési
eljárásaivaI kapcso|atos Ügyekben, hajózási hatóságként a kozlekedésért fe|elős minĺszter
jár e|.

A Duna, mint nemzetkÖzĺ víziút meĺ|ékágaivaI egyÜtt kettésze|i Budapest Főváros
területét, ezéft a településfejlesztési koncepciiril, az integrált telepüIésfejleszŕésl
stratégiáról és a településrendezési eszkozokről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekrŐl szolo 314/2012. (Xl. 8,) Korm' rendelet a|apján kezdeményezett
e|járásokban a hajózásĺ hatóság a|apvetoen hatáskcirre| rende|kezik.

Budapest Fóváros V||ĺ. KerÜ|et közigazgatásĺ teru|ete á|tal azonban nem határos a fenti
víziutakka|, az eljárás a hajózási érdekek érvényesulését nem érintł, így a
te|epü|ésképi dokumentumokka| kapcsolatban vé|eményt, észrevéte|t nem kívánok
tenni. 

,.1..', ,,, , ',, 
"

Kérem tájékoztatásom szíves e|fogadását

Budapest, 2017. augusztus 01. i

'i

Tisztelettel:

Dr. Seszták Mĺk|ós minĺszter nevében és megbízásábó|:

Nomzeti Fe'|esztési Mĺnisztériunl, HaiiZási Ha.tósági Főosztá|y
1066 Btldapest' Teĺéz krt' 62', Postací|n: H.1441 Budapest' Pí.: 88' Te|eÍon: (t36 1) B15 9646

At\rY'^
BellyeiCsaba
foosztá|yvezető \r

ľ{

tt)



*- .} #*' Je-se )).ř---: '.-:ĺii;liLl 
dÁ1-''

;'' I rroľvnoplMlMll\üszľÉnĺun,l
i ,n.., iťi.: !.i i i ua.ľlsÁcrľioszľÁr,y
i"-- ,\,,Ąoť t ĺ135 Budapest, Lehel utca35-3,I.. Postacím: 1555 Budapest Pf.:70.
\',.. l ' (fl-T"eléfon: 06 (|)237.5556 . HM 27.933. Fax: 06 (L)237-5557 .IłNI27-945
ĺ:.:" .'.'...' . 

e:_ińíiiińaiosagihivatat@hm.gov.hu, w.eb: http/hmÁatosagihivatal.kormany.hu

Ný. szám: |7||ĺ6734-112017
Hiv. szám: 26-32D0|7

1. számúpéldány

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváľosi Önkoľmá nyzat

1082 Budaoest
Baľoss u. 63.67.

Targy: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuráľos teleptilésképi aľculati
kézikönyve és telepĺilésképi ľendelete . teljes eljaľas, véleményezési
szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésiikľe értesítem, hogy a véleményezésľe megküldött dokumentaciót
megvizsgáltattam és azza| kapcsolatban tájékoztatom, hogy a korábban adott 17l 116?34-

I/20I7 nyilvántartási sámri iigydaľabban leíľtakat továbbľa is fenntartom, az anyaggal
kapcsolatban további észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a telepiilésfejlesztési koncepcióľól, az integľált
telepiilésfejlesztési stľatégiĺĺról és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes

teleptilésľendezési sajátos jogintézményekľől szóló 3I4/20t2. (XI. 8.) Korm. ľendelet 9. sz.
mellékletének}}. pontjában megjelölt á||arnigazgatási szerv adtam ki, Íigyelemme| az épített

köľnyezet alakításaľól és védelméről szóló |997, évi L)o(vm. töľvény 7. $ (2) m) pontjáľa.

Budapest, 2017 . jtäus 25.

. Sĺmicskó István

nevében és megbízásából

n \V\ \,t.Yn =ř_ ./
Dľ. Gulyás Andľás ezredę{

főosztćůyvezeto

KészĹllt: 2 példányban
Egy példány: l lap
Ügyintéző (teľfax): Bucsánszky Zoltán alezredes (tęI.:+3ó (l) 474-|l||DT.,149;HM022-2,I-749;fuľ: +36 (|)237.5557)
Kapják: l. sz. pld.: Cĺmzett

2. sz. pld.: Irattáľ
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EMBEBI EROFORRASOK
Mlľ.uszľÉnruuĺ

oRszÁGos TtszTIFŐoRvosI FELADAToKÉRT FELELÓs HELYETTEs Árułľ,ĺľlľnÁn

lkatószám: 2244l.2ĺ2anlKoRTAP Hiv. szám:.
Ügintéző: Dľ. Dávidovits Zsuzsanna
Tel'szám: +t6 L 476 l l00/l220
Melléklet 2G32ĺ20|,1 . iktatószamú levét
ľáląszadas esetén kérem, afenti źHatószamra
h Ív a tka mi szíve s lłedj ék

Táľgy: Áttétel hatłłskör megsztĺnése miatt

vÉczÉs

Az Emberi Eľőforľások Minisztériuma (1,097 Budapest Alboľt Flórián út 2-6.) a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkomlányzat Polgáľmesteri Hívatalának Polgármestere (t-osz
Budapest Baľoss u. 63-67. III/30ó., a továbbiakban: Polgáruresteri Hivatal) megkeresésére indult
2244l {2017/KORTAP iktatószrĺmú eljárás iratanyagát erďetben

átteszĺ

a hatiískörręl és illetékességgel ľendelkező Budapest Főváľos Koľmányhivatala Népegészségüryi
Főosztólyĺ reszére (1l38 Budapest, Váci tlt |74,, a továbbiakban: BFKIĺ).
Döntesem ellen önálló fellebbeząsnek helye nincs.

n{I'oKoLÁs

A Polgármesteľi Hivatal 26.32/2017. iktatószámú levelébeĺr megkereste az Embeľi EľĆíforľások
Minisztériumát Buđapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuĺáros teleptilésképi aľculati kézikönyvénęk és
telepĺilesképi ľendeletének elkészítésę taľgyaban, véleményezés céljábóI.

A településfejlesztesi koncepcióról, az integrált településfejlęsztęsi stľatégiáľól és a
telęiilesrendezési eszközökľől, valamint egyes településrendezésí sajátos jogintézményekľő| szóló
3l4ĺ2ol2. (xI. 8.) Korm. re'lrdelet 2017 . áryn|is 1. napjától hatályos állapota szerint:

,,28, s (I) Á knncepciót, 4 stratégiót, a településrendezési eszkiizőket, a kézikiinyvet és a
telepijléskěpi rendeletet a polgármester, illetve a fiÍpolgármester (a továbbiaL:ban egłütĺ:
polgármester) eglezteti a partnerséý egłeztetés szerinti éintettelrkel, a 9. ľnelléklet szeľinti érinteu
óllamigazgatásí szervekkeĺ, az érĺntett területi és telepiilési tinlrormányzatoklrnl.,,

A Korm. ręndelet 9' mellékletének 25. pontja, természętes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti
adottságainak védelme szakterület tekintetébeĺr, a BFKH-t jelĆili ki az egyeztetési eljĺĺľásban
résztvevő ěł||anigazgatási szeffként.

Cím: 1097 Budapest Albert Flóľián űtf.6, Tel; + 36 | 4761l00, Fax: + 3ó l 476 640L
ę.mail: tisztifoorvos@emĺni. gov.hu

aĄ ĺl
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Akőzigazgatási hatósági eljárrás es szolgĺíltatłĺs általános szabályairól szóló 2a04. év| cxL ti'nieny
(a továbbiakban: Ket.) 22. $.a szerint:

,,22' s (I) A hatóság a joghatóságát . ezzel i)sszefiiggésben az alkalmazandő jogot ., valamínt
hątaskörét és illetélĺességét az eljáruźs minden szakaszóban hivatalból kĺiteles vizsgálni.

(2) Hatáskör vagl illetékesség hiányóban a hatóság e kérelnet és az ĺłgłben lceletkezett irątokat - az
iigĺfél egłidejű értesítése mellett - haladéĺtalanul, de legknsőbb a kérelem ' megérlrezesétől,

folyamatban levő üglben a hatóskiir és ílletéIcesség hiányának megáIlapításától szómított nyolc
naPon beltil átteszi a hatąslarľel és illetéIrességgel rendelkcző hatósóghoz.,,

Megállapítottam, hogy a kéľelemmel kapcsolatban az EMMI hatáskönel és illetékességgel nem
ľendelkezik. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szeľint döntöttem, és az ügyet
további ügyintézos céljából a BFKtI-hoz a Ket. 22. g (2) bekezdése alapján átteszem.

Az önalló jogoľvoslat lehetőségét a Ket. 98. $ (2) bekezdése t'tzźrsa.

Budapest 2017. július 31.

Az Emberi Erőfonások Minisztériuma Szervezeti és Miĺködési Szabłĺlyzatĺíról szlló 33/20|4. (W.
16.) EMMI utasítás alapjan az emberi ęrőfoľľások minisztere nevében eljĺírva:

-:\-::__. Szentes Tamás
főorvosi feladatokért fele lős

helyettes ríl lamtitkáľ

Yégzést kapiák:

- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségiĺgyi Főosztĺĺly (1 t38 Budapest, Yäci fi 174.)
. Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefoárosi onkoľmänyat Polgármesteri Hivatala

Gęke,ľesr@j oz sęfu aros.hu)

- hattár
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BUDAPEsTI ÉpfuÉsz KAMARA

Cím: H-|088 Budopest, o|pocsińo u.2.
Tel:318-2444:38-277 5

bek@tonline.hu www.bek.hu

:sz: ll-38-2/2017

Budopest Fóvóros V|||. kerÜ|et Józsefvóros onkormónyzoto

Dr. Kocsĺs Móté po|górmester
részére

tok.lechnerkozpont.hu

Tórgy: TelepÜlésképl Arculol| Kéz|könyv vé|eményczése

Tiszte|t Po|górmester Úrl

A ŕe/epÜ/éskép védelméről szóló 20ló. évi LXXM. törvény 5.s (2) bekezdésében, o Mogyor
Építész Komoro A|opszobó|yónok 5.l.l.d) pontjóbon, vo|omint o MÉK E|noksége 17/2017.

(06.02.) sz. hotórozotóbon fog|o|t fe|hoto|mozós o|opjón, o kerÜ|et Te|epÜlésképi Arcu|oti
Kézĺkönyv tervezelél o Budopes|i Építész Komoro vé|eményezte.

Az e|készÜ|Í vé|emény je|en |evé| mel|ék|etét képezi.

Kérem, o szokmoĺvé|emény szíves fĺgye|embe véte|ét|

Budopesf, 201 7. ouguszlus 14.

MeIlékĺet: TeĺepÜ|ésképi Arcu|oti Kézikönyv vé|emény



Vélemény

Te|epÜIésképi Arculoti Kézikönyv
Budopest Fővóros Vl||. kerÜ|et Józsefvóros

Preombulum

A Budopestĺ Építész Komoro (tovóbbiokbon aÉr1, je|en vé|eményét o Mogyor Építész Komoro
(tovóbbiokbon: mÉ11 voIomint sojót A|opszobólyóbon megfogoImozott cé|oknok és
fe|odotoknok megfe|e|óen, Qz építészeti tevékenységge| |éÍrehozott épíÍett kornyezet
mĺnóségének megóvóso és jovítóso, vo|omint togjoi szómóro o szokmogyokor|ós fe|téle|einek
bizÍosítóso érdekében, kizóró|og ozokro kiterjedően fogo|mozo meg.

A BÉK ezÚton is kifejezĺ ozon ól|óspontjót. hogy o telepÜ|éskép véde|méve| és jovíÍósóvo|
kopcso|otos cé|t, onnok kĺzóró|og normotív szobó|yozósóvo| nem |ehet elérni. Mive| o TAK o
te|epÜ|ésképi rende|et (o tovóbbiokbon: TKR) o|ótómoszló munkorész, ezéł] oz obbon
fogIo|Íok normotív te|epÜ|ésképi kövele|ményként fognok megje|enni.
Tekintette| oz építtetőiigények, o tervezői képességek, o kornyezetiodottsógok sokfé|eségére
és egyidejŰségére, o normotív szobó|yozós - egyedĺ e|bír,ó|ós hiónyóbon - kontroproduktívvó
vó|hot.
A BÉK jovos|oto, o 314/2012 (X|.8.) Kormóny rendeletben szereplő 1ómogoÍósi és ösztönző
rendszer elemeinek (te|epÜ|éskép-véde|mi tójékoztotós és szokmoi konzu|tóció, te|epÜ|ésképi
kotelezés) TKR -ben törľénő köÍe|ezővé téte|e.
A BÉK ó|lóspontjo, hogy o TKR-TAK fe|Ü|vizsgó|oto i||etve módosítóso oz ó||omifőépíÍészi e|jóris
körébe kellene tortozon, o fo|yomot gyorsíÍóso és rugo|mosobbó té|e|e érdekében.

t.

Á|to|ónos oiin|isok

A BÉK jovoso|jo o TAK, o TKR és o HÉsz összefÜggéseinek ismertetése cé|jóbó| Hosznó|oti
Útmutotó készítését. Ez oz olko|mozók (építtetők, tervezők) szómóro nyÚjlono
fe|vi|ógosítóst orro vonotkozóon, hogy egy konkrét helyen megvo|ósítondó konkrét
építési ievékenység Íervezése sorón milyen |épéseket ke|| tenní és mĺ|yen e|őírósokoÍ ke|l
figye|embe venni. oz építésĺ he|yszín és oz építési tevékenység fojtójónok fÜggvényében,
o HÉsz és o TKR-TAK egyÜttes o|ko|mozósóvol.

A BÉK jovoso|jo, hogy omi o TAK -bon ojón|ósként, jó és rossz pé|dók i||usztró|ósóvo| je|enĺk
meg, ozt o TKR -ben normotív e|emkénÍ ozoz konkréÍ és egyéńe|mŰ módon, jogszobólyi
megf ogoImozósbon szerepe|jen.

A BÉK jovoso|jo, hogy oho| o normotív szobó|yozós nem |ehetséges, ott o TKR hivotkozzon
o TAK -ro és ösztönozze oz obbon fog|o|tokot. Ed o|y módon teheÍĺ, hogy o te|epu|ésképi
követelményeket oz építési engedé|y-kote|es levékenységek esetében o telepÜ|ésképi
vé|emény megodóso sorón, Qz egyszerŰsített beje|entési kotegórióbo tortozó
tevékenységeknél köleIező főépítészi konzu|tóción keresztÜl, i||etve o köte|ezés
ĺnlézményéve| elIenőrzi.
Megjegyzés: Ez utóbbi esetben enné| jóvo| egyszerŰbb és cé|rovezetőbb |enne o
1elepÜ|ésképi követe|mények betortósót o te|epÜ|ésképi beje|entés inÍézményének oz
egyszerŰsített beje|enÍés kotegóriójibo tońozó esetekre is - jogszobó|y módosítós Útjón -

kiterjeszteni.

2.
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l.

Vé|emény, észevéteIek, iovosIotok

A Bevezetés c. fejezet tomör. |eír.jo o jogo|kotó szóndékót és ismerľeti o kézikonyv cé|jóÍ.
A Te|epÜ|és bemutotóso c. fejezet szĺnÍén tömör és |ényegre törő. |tt esetleg e|írós
torténhetett o 4. o|dolon, oho| o vórosrész e|nevezését ismeńetve oz szerepe|, hogy
,,1777-ben |. József német-rómoicsószórró|, mogyor-cseh kiró|yrólnevezték e|'''

Nogyon jó, hogy sikerÜ|t Iehotóro|nĺ oz egyes ÍeĺepÜ|és-részeket. Ugyonokkor
megfonto|ósro jovosoljuk onnok vizsgó|otót, hogy o ,'Csornok negyed'' és ,,Corvin
negyed'' Boross uÍco fe|olirésze nem egy terÜ|et-e?

A 3. fejezetben szerep|ő mŰem|ék épÜ|etekről, fővórosi védett és he|yĺ véde|emben
részesített építészeti érľékekrő|, hotó|ybon |évő jogszobó|yok rende|keznek.
A kézĺkönyv kerÜ|et-részenkénl soroljo fe| o he|yi véde|emben eddig nem részesítelt, de
orro jovoso|t építészetĺértékeket, omio TKR készítéséhez komo|y tómpontot nyÚjt.

Á|Ío|ónossógbon oz egész TAK tervezetben kevés o fénykép, to|ón több képpe|
szemléłetesebbé |ehetne Íenni.

Az ,,E|térő korokterŰ terÜletek |ehoÍórolóso'' c. fejezel egyérte|mrjen körÜ|hotóro|jo o
314/2012 (X|.8.) kormónyrende|etben szerep|ó ,,ÍelepÜ|ésképi véde|emben részesített'' és
,,te|epÜ|ésképi szemponlbó| meghotórozó'' terÜ|eteket, omelyekre te|epÜ|ésképi
követelmények hotórozhoÍók meg. Ez megkönnyíti o felhosznó|ók szómóro oz
eligozodóst. Jovoso|juk ozonbon, o fő címszovok és oz o|órende|t címszovok viszonyónok
egyérte|mŰvé Íéte|e cé|jóból o decimó|is szómozós (l., l.l', l.l.l.) o|ko|mozósót. Ezt
egyébként o te|jes kézikönyvre vonotkozóon jovoso|juk kiterjeszteni oz egyéńe|mŰ
eligozodóst segítendő.
Ugyonokkor jovosoljuk o térképeken o főbb utcók nevé1 fe|ÍÜntetni.

Logikus o kézikönyvben olko|mozott ozon e|v, hogy o kétfé|e korokterŰ (védett-,
meghotórozó-) terÜ|eten belÜ| egyedi (o|)koroktereket hotóroz meg - konkrét he|yekre
vonotkozóon - és ozokro hotóroz meg kÜ|ön-kÜ|on te|epÜ|ésképi épíÍészeti
kovele|ményeket, ome|yekel ,,i||eszkedés meghotórozósónok e|vei'' -nek nevez. Ézek oz
építészeti kövele|mények konkrél (és o|korokterenkénl ozonos) kérdéskörökre terjednek
ki, mint p|.: Új épÜ|et. meg|évő épÜ|et, tetőfelépí|mények, nyílószórók stb. Ez Ugyon
ismét|ódéseket je|ent, de így o konkréÍ terÜleÍ (o|korokter) ismereiében nem ke||

vĺsszokeresnĺ o vonotkozó követe|ményekeÍ. Ez fe|hosznó|ó-borót mego|dós |ehet.

E|őírós o TAK -bon, hogy nem |ehet mogosobb o tervezeÍt hóz o két szomszéd épÜ|etné|.
Megfonto|ondó, hogy he|yes-e ezt i|yen kotegorikuson kijelenteni, hiszen ho két
oĺocsonyobb épÜ|et között to|ó|hoÍó egy beépítet|en telek és o terÜ|eten egyébként
mogosobb o je||emző beépítési mogossóg, okkor |ehet, hogy helyesebb oz ó|to|inos
beépítési mogossóghoz igozodni. A he|yi szobó|yozósnok mindig oz odott konkrét
szituóciót ke|| mér|ege|nie ó|to|ónos szobó|y erő|tetése he|yett.

A ,,minőségben ĺgozodjon oz onyoghosznó|ot o környező épÜ|etekhez'' kövelelmény
érdekes és kĺssé homólyos megfogo|mozós.
Á|tolónossógbon érdemes o TAK -bon o|yon építészeli kövele|ményekre vonotkozó
kĺfejezéseket hosznó|ni, ome|yek nem oZ építtetők jó íz|ésére, o kozérdek e|sőbbségének
e|ismerésére o|opoznok, honem konkréton |eí.jók oz e|vórósokot o TKR, ozon kereszÍÜl oz
építtetők, tervezők szómóro. Ennek persze vonnok hotóroĺ, errő| szó| o Preombu|um 2.
bekezdése.

''Tetőtér beépítés esetén nem megengedett tetősíkbó| kiugró tetőfe|építmény''. Ez tÚ|

szigorÚ e|őírósnok tŰnik. Érdemes |enne terÜ|et-korokterenként differenciólni, merl bĺztos
|esznek mojd o|yon építészeti szituóciók, oho| épíÍészeti okokból kívónotos |enne
teÍősíkbó| kíemeIkedő komoozíciót lervezni.

Meg|évő épÜ|etek ótolokítósóro, illetve teroszok, rek|imok volomint ulcobÚlorok
e|he|yezésére vonolkozó e|őírąsok kiforrottok, ez már mosl is ,'kio|okult gyokor|ot'' oz
engedé|yezésné|.
|tt is fe|vetődhei o lÚ|szobó|yozottsóg prob|émójo. A grofikoi|og egyszerŰen kido|gozott
óbrók froppónsok, mĺndenki szómóro ió| érthetóek.
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12. ZöldterÜ|etek kio|okítósónok o|opelvei jók, hosznosok. Megfonto|ósro jovoso|juk, hogy
nogyobb, je|entősebb zö|dterÜ|eleket csok referencióvo| rendelkező szoktervező cégge|
Iehessen megterveztetnĺ.

l3. A l57. o|dolon szerep|ó, o Mogyor Építész Komoro felirotto| e|lótoÍt be|ső udvor
képolóíróso he|yesen: Építészek Hózo
(A zo|dfe|Ü|et e|őnyosebb bemutotósóro, kérésre fotókot tudunk rende|kezésre
bocsójtoni.)

Összességében o TAK szerkezete |ogikus, o|ko|mos o TKR készítésének o|ótómosztósóro és

egyÚtto| |oĺkusok szómóro is érthető ĺsmeretterjesżő, ízĺésformó|ó onyog. KonkréÍ jovos|oÍokot
tońo|moz o TKR részére, jók o köżerÜ|etek (utcók) funkcionó|is hosznó|otóro jovosolt ,,minto-
kereszt-sze|vények'', hosznosok o definícĺók (p|d. utcobúÍor fogo|mo), o kézikonyv
összhongbon Von o vonotkozó kormóny rende|etekkel.

BudopesÍ, 20i 7. ougusztus l4.

Bolberitz Henrik sk.
TAK munkocsooort
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Buoĺpľsr tovÁRos
KonłnÁľĺYHIVÄIALA

Ügyiratszám : BP/.| 002ľ00 07 8.412017

Ügyintéző: dr. Sersliné Kócsi Margit

Telefon: 485-6945

E-mail : sersline.kocsi.margit@bfkh.gov. hu

Tárgy: Budapest Fóváros V|l|. kerÜ|et Jizsefoáros
Önkormányzatának te|epÜlésképi rendelet terve.
zetére vonatkozó vé|emény a Trk.43/A. $ a|apján.

Mel|ék|et -

Hĺv. szám: 26-3212017

Kérem, levelébe n hivatkozzon tigyiratszámunkra!

dr. Kocsis Máté polgármester
B udapest Fővá ros ý||l. kerťilet Józsefváros i ön kormányzat
Po|gármestere
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Tiszte|t Potgármester Úr!

Köszönettel vettem tárgyi te|epĹilésképi rendelet tervezet vé|eményezésére vonatkozó megkeresését,
melyre hivatkozott számú levele alapján a telepü|ésfejlesáési koncepcióról, az integrált telepü|ésfej|esz-
tési stratégiáró| és a te|epĹi|ésrendezési eszkÖzÖkről, va|amint egyes telepu|ésrendezési sajátos jogin.
tézményekró| szl|ó Korm. rende|et (a továbbiakban: Trk.) fe|hata|mazása a|apján az alábbi véleményt
adom.

1. Atr, egyeztetési eljárásra és az elfogadásra vonatkozó követelmények:

A tárgyi telepÜ|ésképi arcuĺati kézikönyv és te|epÜlésképi rendelet egyeáetése és elfogadása a Trk.
43/A. és 43/B' s paľagľafusaiban fog|alt egyeztetési és elfogadási e|járási szabá|yok szerint toľtén-
het.

2. A rende|et készítéséve| kapcso|atban az a|ábbiakra hívom fel a szíves figyelmét:

A tervezetnek a magasabb szĺntű jogszabályokka| összhangban kel| |ennie.
A telepiiléskép védelméró| szó|ó 2016. évi LXX|V' törvény (a továbbiakban: TvTv) alapján a te|epü-
|ésképi rendelet az építésĺ tevékenységge| érintett építmények - ideértve a sajátos épÍtménýajtákat
is . telepÜ|ésképhez való il|eszkedését biztosító anyaghaszná|atára, tomegformá|ására, homlokzati
kialakítására és a zöldfe|Ĺi|etek kia|akításának módjára, a - telepti|ésszerkezet, táji környezet, te|epĺi-
ĺéskarakter vagy egyéb he|yi adottság miatt . te|epü|ésképi szempontbó| meghatározÓ terü|etekre, az
Étv. szerinti he|yiépítészeti örĺikség egyediés terÜleti véde|mére, védetté nyi|vánítására és a védett-
ség megszÜntetésére, továbbá a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki beren-
dezések elhelyezésére és alkalmazására, i||etve ti|almára vonatkozó te|epÜ|ésképi követelméný tar.
talmazhat, melynek részletes követe|ményeit a Trk' |aĺta|mazza.
A te|epÜlésképĺ rendelet a helyi építési szabá|yzatban meghatározható he|yi kovete|ményeket, jogo.

kat és köte|ezettségeket nem tańa|mazhat.
A TvTv (tl|iusĺ módosításaival egyÜttes) és a telepiiléskép védelmérő| szó!ó törvény rek|ámok
közzététe|ével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szó|ó 10412017,(|v.28.) Kor.
mányrende|et (a továbbiakban: Tvr) előírásait kérem figyelembe venni, kĺilfinös tekintettel a
rek|ám elhe|yezések vonatkozásában.

Kormánymegbízotti Kabinet - A||ami főépitész
1056. Budapest, Váci u' 62-64'; Postacĺm: 1364 Budapest, Pf':234 _Te|efon: +36 (1) 4856945

E-mail: sersline.kocsi.margit@bfkh-gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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3. A megkü|diitt rendetet.tervezette| kapcsolatos koncepcioná!is észrevételeim:

1. A főváros a ,,heĺyi építészeti érték'' foga|mát az álta|a védettekre lekÖtotte. Kérem, hogy kerületi
jelzőt kapjanak a kerĹi|et á|ta| védettek. (keril|eti épĺtészeti érték)

2. A lakóte|epi zöldterÜ|etekre vonatkozóan a rendelet tervezet nem tarta|maz rész|etes e|őiräsokat'

szakmaivé|eményem szerint mindenképp kiegészĺtendő ezekke|, lega|ább a parkolás, a zÖldte-

rĹi|eteken ta|álható zö|dfe|Ü|etek kia|akĺtásának módja, és a pavilonok vonatkozásában.
3. Az V. fejezette| kapcso|atban felhívom szÍves figye|mét, hogy annak a tervezet jóváhagyásakor

hatá|yos rek|ámhordozókkal kapcsolatos jogszabá|yokka| összhangban ke|| |ennie'
4. A jogszabályszerkesztésró| szlll lRM rendelet 127.s (2) bekezdése alapján a jogszabály terve-

zetében meĺ|ék|et úgy alkotható, hogy a jogszabály tervezetének valame|y szakasza a me||éklet

szerinti szabá|yozási tarta|om megjelĺi|ésével hivatkozik a mel|ék|etre. A tervezetből hiányzik a
rendelet me||ék|eteĺnek fe|soro|ása, ezértkérem a normaszöveg kiegészÍtését.

4. A megküldiitt rendelet.tervezette| kapcsolatban az a|ábbiakra hívom felfigye|mét:
1. A 9.s (6) bekezdéssel kapcso|atban megjegyzem, hogy javaso|t fe|tiintetni az il|etékes örök.

ségvéde|miszervet is'
2' A 15. s (2) b) ponttal kapcsolatosan megjegpem, hogy abban csak hom|okzatra vonatkozó elő-

írás szerepel, kérem, vizsgá|ják fe|ü|.

3. A 17. s (2)j) pontban javaso|t fettĹintetni támogatásokra és fe|haszná|ásukra, építési beavatko-

zásokra vonatkozó részt is.
4. A 18. s (5) bekezdésben nem éńhetó az "ideig|enes 

védelem e|rende|ésének rendje' megfo.
ga|mazás, kéľem, pontosítsák.

5. A 20. s (3) bekezdésben javasolt szabályozni aä is, hogy a két szomszédos o|dalhatáron ne

ma rad hasson tiakarat|an tűzfaĺ, il|etve tŰzÍa|r ész'
6. A 20. s (6) bekezdésben megfonto|ásra iavaso|om fe|tüntetni, hogy amennyiben az eredeti á|la.

pot he|yreál|ítása nem |ehetséges, úgy - rész|eteiben szabá|yozott - i||eszkedő kia|akÍtás is

megengedett.
7. A 21 . s (2) bekezdésben megfonto|ásra javasolom, hogy az egyedi védett éptiletekkel kapcso-

latban tÜntessék fel' hogy azokon az egész tetófe|il|eten is e|várható az egyfé|e anyagú fedés.

8. A 23. s (3) bekezdésben szerep|ő e|őírás átgondolását javasoĺom, a védett teru|eten be|ti| e|Ő-

íordu|hat o|yan épulet, me|ynek megvá|toztatása indoko|t |ehet. Az egyedi védett épÜ|etekné|

tartom mega|apozottnak az e|öĺrást. Továbbá kiegészÍtenijavaso|om az alábbiakkal: ,,amennyi-
ben az eredeti á|lapot nem igazo|ható, akkor az érték|e|tár szakmaijavas|atai az irányadlk'.

9' A 24. s-t kiegészĺtenijavaso|om az a|ábbiakkal: ,,hom|okzat fe|újításakor csak a takart mego|dá.

sok megengedettek".
10. A 26. $ (2) bekezdésben a "növénýajták te|epĺthetóek'' megfoga|mazás haszná|ata javaso|t a

'nöVényfajtákbÓĺ ke|| vá|asztani'' helyett.

11, A26. s (4) bekezdés e|őíľása megfontolandl a közterek tekintetében, ĺ||etve kiegészĺtenijava.
so|om azza|, hogy közterÜ|et a|akítási terv a|apján ettő| eltérő is |ehet. Az o|yan utcákban, aho|

nem lehetséges egy vona|ban te|epíteni a fákat, megfonto|ásra javaso|om az e|őĺrást, mivel az
e||ehetet|enítĺ a fásítást.

12. A26. s (5) a) e|őírását javaso|om utcaszakaszokra e|oírni egész utcák he|yett' Ugyanezen be.

kezdés c) pontja nem éńhetó, kérem, vizsgá|ják felü|. A d) pontban szereplo hivatkozást kérem,

pontosĺtsák' egyértelműsĺtsék. Az e) pont e|őírása nem egyérte|mű, kérem, pontosÍtsák'

13. A 26. S (6) bekezdést javasolom kiegészíteni az alábbiakkal: ,,kÖzterÜ|et a|akítási terv a|apján e|-

térő mego|dás is lehetséges''.
14. A 26' $ (7) bekezdésben nem behatáro|hatr egyértelműen a kozterü|eti kite|epÜIés bÚtorzatá-

hoz tańozó tárgyak minősége, ezéĺt a tagmondatot elhagyásra javasolom'

15. A 26. $ (9) bekezdésse| kapcso|atban megjegyzem, hogy a védett faegyedekrő| beazonosítha-

tó, pontos jegyzéket és tervlapot szÜkséges készíteni a keze|hetoség végett'

ĺĺ
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,|6' A27. $ (2) bekezdést kiegészĺtenĺjavasolom továbbĺjogszabá|yi e|őĺrásokka|, p|' a piacra vo-
natkozóan'

17 - A 27 . s (3)-(4) bekezdésse| kapcso|atban megjegyzem, hogy a cél nem a teĺek eredeti á|lapotá-
nak visszaá||ítása ke||, hogy legyen, hanem a te|ek építkezés utáni rendezett á||apotba va|i
visszaá||ĺtása, kérem, pontosítsák.

18. A 29. s (2)-(3) és a 33. $ (2) bekezdést pontosltänijavasolom, a tetó áta|akĺtása esetén annak
tömegéve|, formájáva|, kialakításáva| kapcso|atos előírásokka|'

19. A 30. S (1) bekezdést és a 32' s.t kiegészĺtenijavasolom az a|ábbĺakkal: ,,amennyiben az ere-
deti tervek nem fe||e|hetÖk, akkor az értékle|tár az irányadl'''

20. A 30. $.t kiegészíteni javasolom az alábbiakka|: ,,kivéve az o|yan techno|ógĺaĺ megoldást, amely
az éľtékek érvényesü|ését biztosítja.''

21. A 31. $-sa| kapcso|atban megjegyzem, hogy |ega|ább a kü|so redonytok alka|mazását meg kel.
|ene tiItanĺ.

22. A 36. S (3) bekezdés.kiegészítését javaso|om, a szomszédos olda|határokon a tűzfa|részek ta.
karására is indoko|t |enne az e|óĺrás.

23. A 36. $ (5) bekezdés logikailag nem illik a 36. $.ba' kérem, vizsgá|ják fe|ĺ.il.

24. A37. $-ban a 
'gya|ogbsforgalom 

biztosĺtása kÖte|ező" rész pontosítandl, kéľem, egészĺtsék ki
az e|óírást, mivel nem vi|ágos, hogyan alakítandó ki a gya|ogos forga|om biáosĺtása.

25. A 38. s (2) |ogikailag nem i||ik a 38. $-ba, kérem, vizsgálják fe|Ül. Továbbá az e|őírást kiegészĹ
tenijavasolom az a|ábbiakka|: 'amennyiben az eredeti tervek nem fe|lelhetlk' akkor az értéklel-
tár az irányadÓ".

26. A 4143. ${ az e|cjtte ta|á|hatT azonos e|őírásokhoz ĺrt észrevéte|eim a|apján érte|emszerűen
szintén kiegészíteni javaso|om.

27. A 41, S (7) bekezdést kérem, pontosĺtsák, meń nem behatáro|hatl, hogy a benne szerep|ó ,,kü.
lÖnbÖző'' kifejezés pontosan mire vonatkozik.

28. A 41. s (8) bekezdésben nem szerepe| a korábban több he|yen szerepló ,,vil|ldzó, káprázást
okozó vagy futó fényil vi|ágítr berendezés nem alka|mazható', rész, kérem, vizsgá|ják fe|Ü|, s
amennyiben csak kimaradt, egészítsék ki'

29. A 46. $.sa| kapcsolatban megjegyzem, hogy a köáerü|et a|akításĺterv szerinti mego|dások elté.
rését ésszerú lenne biztosítani, kérem, vizsgá|ják felii|.

30. A 48. $-ban szerep|ó táb|ázatta| kapcso|atban fe|hívom szíves figye|mét, hogy táblázatot csak
rende|et me||éklete tarta|mazhat a jogszabá|yszerkesztésrő| szó|l ĺRM rende|t szerint.

31' Az 50. $-ban a ,,|aklépítmény'' he|yett ,,|akiépulet'' szó haszná|atos, kérem, javítsák. Továbbá
felhívom szíves figye|mét, hogy kettö (7) bekezdés szerepe| benne, a számozás javítandó'

32, Az 50. s (4) bekezdésse| kapcso|atban megjegyzem, hogy a,,takartan', kifejezés nem megfe|e|o
a szabá|yozni kívánt céĺ érdekében (a kábe|csatorna is ,,takať'). Kérem, pontosĺtsák a bekez.
dést'

33. Az 50. s (6)-(7) bekezdésben szerep|ö számítási e|oírások vé|eményem szerint tÚlzóak, kérem,
vizsgá|ják fe|ü|, egyszerűsítsék.

34. A 62' $ ('1) bekezdésben a kerÜleti FöépÍtész nevesÍtendő, a terü|eti i||etékesség nem |ehet kér.
déses, kérem, pontosÍtsák. A bekezdésben szereplő hivatkozást pedig a jogszabályszerkesz-
tésrő| szÓlo IRM rende|et szerinti ruga|mas hivatkozásként kérem fe|tüntetni.

35. A 64' $ (2) bekezdésen va|ószínŰ|eg az ü|ést megelóző hatodik nap a szándéko|t e|őírás, ké-
rem, vizsgá|ják fe|u|, és pontosítsák az e|őírást.

Fe|hívom szíves figye|mét, hogy a Trk 43/A $ e|őírása szerint az á||ami foépÍtész egy a|ka|omma| vé|e-
ményezi a tervezetet, viszont ha az elíogadott rendeletben jogszabá|yi t1tközést ész|e| a Trk 43lB (2)

bekezdésében fogla|tak alapján ha|adékta|anu| kezdeményeznie ke|| a törvényességife|Ügye|eti e|járást.
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A rende|et tervezete és a kerij|etiTelepü|ésképi Arcu|atĺ Kézikönyruvel va|ó összhangja nem igazo|ható
te|jes kÖrűen - meń a TAK nem keri.ilt elfogadásra - ezéĺ| az összhang megléte érdemben nem vizsgál.
ható. Kérem a te|epĹi|ésképi rendelet és a kerü|eti Te|epĺilésképi Arcu|ati KézikÖnyv közÖtt a te|jes körÚ

összhang biztosítását'

Kérem, fentiek szíves tudomásu| véte|ét.

Budapest, 2017. augusztus 16.

Dr' Gyiirgy lstván
megbízásából

(71ĺ.,z-u ",

KócsiMargit
á||amifóépĺtész

Erľő| éÍtesÜl:
í') Címzett
2.) Budapest Főváros Kormányhivata|a (ÉtHoTF) Tórvényességi Fe|ĺigye|eti osztá|y
3') |rattár
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Budapest Fóváros. l Önkormáńyzata
VárosÍej|esáési Fópolgármester-helyottes

ĺigyintézó: oszto|ykánTekla

+361327-1367

osztolykan.tekla@budapest. hu

i|(t" szám: FPH059 1220 -,|75 12017

hiv.szám: z6ąa2u7

tárgy: Budapest V|l|' kertllet területére vonatkozó
telepil|ésképi arculati kézikÖny'ľ (TAK) és
telep0|ésképi rendelet (TKR) tervezetek
véleményezése

Tisztett Po|gáľmester Ú rt

Budapest Fóváros Önkormányzata a te|epü|ésfejlesztési koncepcilrÓl' az integrált telepÜ|ésfejtesztési

stratégiáról és a településrendezési eszkÖzökrő|, valamint egyes te|epÜ|ésrendezési sajátos

jogintézményekról szóló 314l2o,|2. (X|. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban.. KormányrendeleĄ 28. s (1)

bekezdése a|apján kapta meg vé|eményezésre kerületük területére készü|ó te|epu|ésképi arcu|ati kézikönyv

(továbbiakban: TAK) és telepü|ésképi rendelet (továbbiakban: TKR) tervezeteket.

A Kormányrendelet 21lA, $ (2) és 23. s (5) bekezdései alapján a véleményezésre megkil|dÖtt tervezeteknek

Összhangban kel| lenniÜk Budapest Főváros telepÜlésképi arculati kézĺkÖnyvében és telepü|ésképĺ

rende|etében foglaltakka|' A tervezetekre vonatkozóan a mel|ékletben fog|alt észrevéte|eket teszem.

Kérem, hogy a kerÜ|etĺ TAK és TKR tarta|mak vég|egesĺtése során a fe|soro|t észrevéte|eket és javas|atokat

szÍveskedjen Íigye|embe venni.

A telepÜ|ésképi dokumentumok készítéséhez további eredményes munkát kívánok!

Budapest, 201 7. augusztus,9.,"

*í 000083582582,

le||ěK|etex: , f,|' Vé|emény Budapest Föváĺos V||l. keÍÚlet Józsefoáros te|epü|ésképi arcu|atĺ kéziktinw és teĺepÜlésképi ĺende|ettewezeffi| f
U\I
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1. me||ékIet

Vélemény Budapast Föváros Vllt. kerĺltet Józsefuáľos Önkormányzata telepĺllésképi arcuĺati

kézikönyvének (továbbiakban: IÁK) és te|epiilésképi rendeletének (továbbiakban: IKR} teruozetéről

A TAR és IKR vé|eményezése során megá||apĺtasra kerĹi|t hogy a dokumentuĺnok brta|ma átfedésben van

a te|epü|ésképi tÖrvény és kapcsolódó jogszabá|yok e|ötrásai a|apján kész{llt fővármi te|epÍl|ésképi aľcuIati

kézikônyvvel (továbbiakbał fővárosi TAK). A fővárosi TAK, TÖrténeti jełentösÉ'gü beépĺŕésse/ ĺendeĺkezö,

te|epülésképi szempntbll meghatározl terttletekre - Így V|Il. kerületi terĺl|etekre vonatkozlan - aján|ásokat

fogaĺmaz meg. Az aián|ások a|apján a véleľnényezett dokumenturnok kiegészítése és pontosíÉsa a

következök szerint javasoĺt:

Te|ep.tl |és.kéE. Arc.u |a[i Kézi kö n vv

56. olda|: A beépĺtés vona|ának visszahúzása záńsonl beépítés esetén kizáró|ag ncour d'honnouť. je|legge|,

a homlo]gat ľészleges hátraléptetésévettámogatható {föválĺosiTAKä.2ťejezet 160. oldal' 2. beJ<ezdés). Teĺjes

hátľałéptetes esetén az utcavonal fe|lazu|, indokolatlan ttĺzfalak johetnek létre, az utcakép és történeti városi

sztvet egysógessége sérül. Mindezek a|apján javasoĺt a TAK-be'I |eÍrtak fel{t|vizsgá|ata és javĺtása-

59. o|da|; A Somogyi Bětr utca 22' és József korút 46. ábra fuliratai rendezet|en módon, nehezen

érte|mezhetöen je|ennek meg az oldalon.

60. otdal: A porta|ok fe|újÍtasára vonatkozó ajánlásoknáljavasoĺt hivatkozni a Fóvárosi tnkormányzat áĺta|

kidoĺgozott Nagykörút portá|program aján|ásaira (nagykorut.budapest.hu, fővárosi TAR 166. oldal 3.

bekezdés).

62. olda|: A kÖ'zterüĺeten e|helyezésre keru6 napernyőkre Vonatkozl ,,a legalső pontjuk nem haladhatja meg

a 2,5 m-es magasságot..'' szlvegjavaslat pontosítása javaso|t a kÖvetkezök szerĺnt ,,a legalú pontjának

kĺhelyezése legalább 2,5 m magaan tÖłténjen". (fövárosi TAK 5'2 fejezet 170. oldal, 1' bekezdés)

62. oldal: Vendég|átói kitelepü|ések tekintetében nem javaso|t a teraszok o|da|ról torténő korbeépĺtése

(fövárosi TAK5.2. fejezet, 171 . aĘal,4. bekezdés). Mindezek a|apján javasolt a IÁK-ban |elńak feltl|vizsgálata

és pontosítása.

62. o|da|: Budapest Főváros Rendezósi SzaMlyzata (továbbiakban: FR$Z) a közÚti kÖzlekedésĺterüIeteken

a biztonságos gya|ogosfe|ü|et szélességét lega|ább 3,0 méteres sávban áĺlapÍ$ä meg, továbbá rÖgzíti' hogy a

gyalogosfe|tiłet szé|essége nem ĺehet kisebb, mini a - berendezési sáv keresztmetszeteve| csĆikkentett -
szé|esség 50%-a vendégIátÓ terasz,75oĺo-a kÖ2:tert]|eti pavilon elhelyezése esetén (FRSZ42. ołda|, |V. fejezet'

13' pont, 18' s' (1) bekezdés)' A lÁK-ban leÍrtak pontos|tása az FRSZ által meghatározott paraméterek

figyelembe vételéve| javasoĺt.

62. otdal: Az épu|ettőlfilgget|en kÖzterületi kitelepü|ésre vonatkozó aján|ás pontosĺtása javaso|t a következók

szerint ,,a kÖzvetleni}l hom|okzat mellefti elrendezéstöI eltérni csak ak4or lehet, ha ehhez kÖzterťjletalakítási

teru (KAT) Részĺll.', (fővärosi TAK 5.2. fejezet, 170. o|da| utoĺsi bekezdés), 
fr
|ł, l
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63. olda|: A teraszok téliesÍtésére vonatkozó aján|ás pontosĺtása javasolt a kÖvetkezók szerinť "Köz(tt maltettĺ

iárdán nem javasolt a vandégłátó terasz téliesĺtése, ÍIl, az idényen kĺvťlti fenntaftás' Téliesĺtett tensz csak

kioszk kiegészĺté*Rént RÖzkertben, Iĺözpa*ban tétesítendö." (ťővárosi TAR 5.2. fejezet 171. oldal, 6.

bekezdés)

63. oÍda|: Közter0lebken tÖbb kite|epii|ésre vonatkozó aján|ás azFRSZa|ad1án Íe|ü|vizsgá|andó (FRSZ42.

o|da|, [V. fejezet, 13. poną 18. s' (1) bekezdés)'

6.l. oldal: A rendezvényekre, vásárokra vonatkozr ajánlás ponbsÍtása soľán javaso|t figye|embe vennĺ a

magas minöségü, kis |éptékü' koľtáĺs stÍlusú, egységes, városĺ kioszkok, átfogÓ helyszínvĺzsgá|at és elözetes,

Összehango|t kijelö|és alapján torténó kije|oltísét. (fővánsi TAK 5.2. fejezet, 174' o|dal' 7' bekezdés)'

67. o|da|: Az ábra|e|rás ,koszľ megnevezése javÍtandÓ'

68. olda|: Az ,,információs vagy mäs cél[l berandezés reklám céljára haszna,sÍthatl felĹj|etének legteliebh

kétharmadán tehető kÖzzé rcklám" ajánlás során javaso|t az 1l2 részben közzétehetö reklámok

elhe|yezésének elöĺrása (föváľosi TAK2o8. ołda| 5'8.2.8} fejezet 5. bekezdés).

Te|eoÜ|éskéoi rendelet

ATAK-hoz tett ésaevételhez kapcsoĺldóan módosltásra javasolt a teleptj|ésképi rende|et teľvezetének 20. $
(3) bekezdése, mely a zártsoľt] beepĺtési terü|eteken újonnan kia|akĺtandó épület hátralĺfutetesére ad

|ehetöséget. Ugyanehhez a témakÖrhÖz kapcsotódlan a 36' s {3) bekezdésének rnÖdosĺtasa is javasołt.

A IKR 3642. $-ai, és a 3. sz. metléklet helytelenü| 34' $-ra uta|. A 74. $ (1) bekezdes a te|eptilésképĺ

bejelentési eljárás megindttására vonatkozlan 5. számú me|léklet heĺyetta 4. számÚ meI|ék|ebe uta|' Javaso|t

a leĺrt hivatkozások felülvizsgálata, javltása.
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GYULA!|STVÁN T!BoR t2017.oB'15. - 10:19
Foépítész
Hozzäszó|ás típusa: te|epÜ |éskép véde|m i rende|et
Tisztelt Címzett!
A po|gármester a foépítészt hata|mazta fe| a vé|emény kia|akÍtására.
A telepÜ|ésképi rende|et-tervezette| kapcso|atos vé|eménytlnket az a|ábbiakban foga|maztuk
meg:
1') a 20.$. (2)' (3) bekezdéséhez véleményÜnk szerint szukséges |enne a kÜ|önbözo beépítési
konfiguráciokat bemutató, e|emzo ábra sor, me|y az a|ka|mazást meg konnyítené,
2') a2a.$. és a 34.$.(1)' 54's.(2) bekezdésében említett klíma berendezésekkelösszefüggo
szabá|yozások tobb a|ternatív mego|dást (p|.kultéri egység né|kÜ|i k|ímák) |ehetővé tevő
szabá|yozássa| cé|szerĹj lenne kiegészíteni, ame|y a |akosságĺ igényeket hatékonyabban
szo|gá|ná a be|városi hősziget hatás mérsék|ésére,
3.)52.s. tÚl rész|etes szabá|y ezen a szinten az utcabÚtorok anyagának meghatározása (fém és
p|exi) a tervezés során lehet o|yan anyag kombinácĺó p|. gránit, keményfa ami szintén éńékes és
illeszkedik,
4')26.s.(5)b,c,és 42'$'(5) b,c pontok: szintén túl rész|etes szabá|y a techno|ógia vá|tozhat és
akkor módosítani kel| a rendeletet'
Üdvöz|ette|: Gyulai lstván Mb. főépítész

Ąo
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A TELEPtilnsxÉPI ARCULAII rľzĺl<oľyv És
Á.TELEPÜI,n srnPI RENDELET

JE'GYZOKONYV
Készült: A Településképĺ Arc^ulati Kézikiinyv és a Településképi Rendelet 2017.
augusztus 10.én (csůittirttik) 14uu, ĺóľakor a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal (Bp, 1082

Baľoss utca 63-67.) IIL emelet 300-as tárgya|ójában megtartott 2. nyĺlvános lakossági
fórum

|evezető: Ivaný Gyöngyvér _ főépitész
jelenlévők Tekeres Réka-településképi ügyéntéző

meghívottak: a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településkępel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabźiyairól szóló 8120|7. (III.10.) önkormányzati
rendelet 2. $ alapjan

jelen|évő meghívottak Csatárĺ llona - helyi lakos; dr. Dezső Gyula _ helyi lakos; dľ.
Erőss Gáboľ _ ĺ)nkormányzati kepviselő., Eľdős Jĺózsef - helyi lakos; Feir Kľĺsztĺna .
helyi lal<ns; Galgőczi Zo|tánné - helyi lakos; Kaszás Lászlóné - helyi lakos; Kátay-
Baľba Rafael Péter _ tórsashózi lúzös képviselő., Maľkó József - helyi lalas; Murnyák
Lászlőné - helyi lakos; dľ. oľlócĺ Lász|ő _ ELTE Ftjvészkert; Rácz Gytirgy - helyi lakos;
Sándor Miklós - hetyi lakos; Szabó Ágnes - hetyi lalrns; Szabó Zo|tänné - helyi lalros;

Szalkai István - helyi lakos; Váradĺ Gáboľ - helyi lakos;

Ivanyi Gyöngyvér tisztelettel köszĺintötte a megjelenteket. A Településképi Arculati
Kézikönyv (továbbiakban: TAK) és a Településképi Rendelet (továbbiakban: TKR) 2.

nýlvanos lakossági forumát megnýtja. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Képviselő-
testĺilet 2017. mĺírcius 9-én elfogadta a 8120|7. (IIL10') a településfejlesztéssel, a
településrendezéssel és a teleptilésképpel összefüggő paľtnerségi egyeztetés szabá|yairő|
szőIő önkormanyzati rendelet, igy u onkormłányzat a településképi dokumentumok
egyeztetését a fenti ĺlnkormányzati rendelet szerint elindította.

Napiľend:

1. Áttekintés a Településképi Arculati Kézikiinyv és a Településképi Rendelet
kapcsán.

I. Gy.: Koszönti a megielenteket. Kéri, hogy mindenki foglaljon helyet, elkezdenék a mai
egyĹittgondolkodást' Bemutatkoz1k, ó a kerület főépitésze, és a kézikönyu, valamint a

telepĺilésképi ľendelet készítésééľt, jogszabźt|y a|apjén, ő a felelős. A mai alkalom egy
lakossági fórum lenne, ahol a megielentek észrevételeit - a kézik<inyv, és a rendelet által
meghatérozottakĺa vonatkozóan _ szeretnék megismeľni. llletve, ha bármilyen javaslatuk

lenne a témttbaĺ, azt szivesen fogadják. Kéľésę a menetrenddel kapcsolatban, hogy a

felmerĹilő kérdéseket a 15-20 perces előadása után tegyék fol, igyekezzenek megjegyezni,
amik idő k<jzben felmeľtilnek. Ezután fog'ak tudni mindenľe részletesen válaszo|ni. Nagyon
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sokréttí Iesz az előadás, reméli, hogy nem fog kihagyni semmit, és teljes köriĺen tudja
tájékońatni a megjelenteket arról, ami a telęülésképi új előírásokkal kapcsolatban lényeges
|esz. Azzal kezdené, hogy a településkę védelmének új jog' eszközei lettek a tavalý év
során, amelyek legmagasabb szintje a településkép védelméről szóló törvény, amely januĺĺr

l-én lépett hatályba. Két koľmanyrenđelet szĹiletett, ami ennek végľehajtásźrőI szőI. A 3|4-
es kormányrendelet az eljĺírásrendro| szol, a 104-es kormĺĺnyrendelet pedig a reklámokkal
kapcsolatos pontosabb előírásokat, illetve az ezekkel kapcsolatos felhatalmazásokat
tartalmazza. Tekintettel a főviĺľos sajátosságaira, a településkęi előíľásoknak is két szintje
van: a ffivarosi szint, illetve a kerületi szint. országos szinten a telepiiléseknek egy darab

telęüléskęi rendelete, és egy daĺab arculati kézikönyve van. Józsefuĺírosban az a

sajátosság, hogy van a fővarosnak, illetve a keľiiletnek is kĺilön-kĺilĺin. Kiemelte, hogy a

ťovaros joga csak a Margit-szigetre, és a füvárosi értékvédelemmel érintett teľtiletekľe,
épületekre vonatkozik, tehát itt van rendeletalkotási lehetősége. Aĺculati kézikonyvet viszont
az egész föváros tekintetében alkothat. Előírásokat, javaslatokat mondhat az arculati
kézikönyvben' de csak az źita\a védettnek mondott, illetve meghatźlrozó területként jelölt
területekľe. Az a jogszabźiý előírás, hogyha egy adott teľületľe a fóvaros, és a keriilet is
kimond valamit, akkor a Íbvĺáľosi az erősebb, hiźtba szigorubb a kerületi. A keľületi
településképi rendelet egy óriási rendeletcsomagot foglal magában. A kerĹiletnek eddig is
volt előírása a településképi előírásokľa vonatkozóan, illetve az értékvédelemľe
vonatkozóan, valamint a reklámokkal kapcsolatban szabtiyoztźk a kitelęedéseket, a
klímaelhelyezéseket, és egyebeket. Különállóan 5-6 rendelet van hatályban jelenleg, ami
ezeket tag|a|ja. A jogalkotoĺak az volt a szánđéka, hogy mindez keľtiljön egy ľendeletbe, és

mindent meg lehessen találni egy helyen. Az aľculati kézikönyv fulajdonkępen a

telęüléskęi rendelet kézze|foýlatővá tétele, bźr|<ĺ szźmlźra megérthetővé tétele, ábľakkal,
képekkel, magyarźaatokkal. Bemutatja a folyamatot, hogy eddig mi tĺiľtént, és most hol
tartanak. A Képviselő-testĹilet megalkotta a partnerségi egyeztetés szabźiyait, erről
februárban rendelet született, és elindult a rendelet, illetve a kézikönyv készítésének
folyamata. Mĺírcius végén, 28-źľl tartottfü az e|őzetes lakossági fürumot, ahol ötleteket
váľtak, és bővebben ismertették, hogy mi volt a jogszabźiý előzmény, Entźnbekérték az
á||arnigazgatási szervektő| az adatokat _ mint pI. az oľökségvédelmi Hatóságtól, hogy
melyek pontosan a mtĺemlékek _, és az összes tobbi szervtő| is az adatbĺázisokat. Továbbá
megjelent az onkormźnyzat minden felületén, hogy készülőben van a dokumentáció-
csomag. Július k<izepére elkészült a kézikönyv, és a rendelet tervezete, amely kiktildésľe
kerĹilt a jogszabźiy áItaI ę|ćlirt módon a partnereknek. Itt miár nem csak az źtllaĺrńgazgatási
szervek a paľtneľek, hanem olyan építésszakmai szervezetek is véleményezik, mint pl. az
Epítész Kamara, akik pl. építési szabá|yzatot nem szoktak véleményezni. Szintén a
partnerségi egyeztetés része amai fórum, mégváqźk a megielentek véleményét, egyrészt az

elhangzottak kapcsán, másrészt a honlapon megtalálhatő egyeztetési anyaggalkapcsolatban,
amely még 8 napon keresztiil, tehát jövő hét közepéig elérhető lesz. Kéľi, hogyha bárkiben
felmerül, ĺitlet, javaslat, probléma, ha nem most, akkor a Városépitészeti kodára
eljuttathatja. Javasolja, hogy ęzeket írásban je|ezzék, mert így könnyebben fel tudjak
dolgozni. Terveik szerint, ha minden vélemény beérkezett, akkor a Yźrosgazdálkodási és

Pénnlgyi Bizottság augusztus 28-i ülésére ezeket a véleményeket döntéshozata|ra bevinnék,
ismertetnék a Bizottsźęgal, és ők döntenének, hogy befogadják-e a véleményeket. Erután
kertilvéglegesítésre a kézikönyv, illetve a rendelet. Ehhez kapcsolódóan, a koľábban említett
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5-6 rendeletből fog összeállni az iĘ rendelet. Tobb rendelet módosítása szfüséges, amely
előíľások átkertilnek, azokat a többi rendeletbőltörölni kell. Tehát egy csomagot fog kapni a

Kęviselő-testiilet, várhatóan a szeptemberi rendes képviselő-testiileti ülésen, ekkor fog
döntést hozni, októberi hatá|yba lépéssel. Ez egy meglehetősen gyoľs menetrend,
jogszabálý előíľás, hogy a most hatályos telęülésképpel kapcsolatos előírások csak 2017.

szepternber 30.ig lehetnek hatályban, enltttĺ nem alkalmazhatóak. Ez#. kénýelenek ezt

ilyen gyorsan ütemezni .Ezatźn alkalmazni fogják, illetve a honlapon létľe fognak hozni egy

feliitetet aľra, hogyha az a\ka|mazás során bĺíľmilyen észrevétel felmeľül akźr a lakosság,

akźr társszerv részéről _ amennýben valami nem jó, vagy javitarli lehetne _ ezeket lehessen
jelezni. Erről a Varosépítészeti Irodának évente be kell számolnia a Képviselő-testĹiletnek,
hogy éľkezett-e vélemény, van.e módosító szándék, vagy nincs. Az előbb említette, hogy a
településképi rendelet, és az arculati kézikönyvnek együtt kell mfüödnie. A ľende|et az az

előíráscsomag, ami minden kötelező elemet tarta\maz, az argl|ati kézikönyv ezt kibontja,
magyaránza, továbbá _ amit nem szabályoz a rendelet, mert nem ad rá felhatalmazást a

magasabb szintű jogszabźiy _) az az arculati kézikönyvben, adott esetben javaslatként meg

fog jelenni, hogy iránymutatás legyen az épitkezok, felujítók szźtmźra. A rendelet

felepítésénéllátható, hogy mennýľe sokľéhĺ, mindent tarta\mazĺĺfog, eztmost nem olvasná
fel. A mellékletek, illetve fiiggelékek esetében aĺĺrýt mondana, hogy mellékletként
tnta|mazĺi fogi a ľendelet a helý, védetté nýlvanítandó értékeket. Továbbá itt |esz
pontosan felsorolva, hogy melyek a védett területek, melyek a meghatĺírozó teľületek, miket
javasolna szakmailag. Ennek jóvahagyásatermészetesen képviselő-testĹileti döntést igényel.

Mellékletként fog szerepelni, hogy a településkęi véleményezési, bejelentési eljarásnálmik
a kötelezően beadandó dokumentumok. Aki mar lefolýatott ilyen eljárást, aztudja,hogy ez

kérelemre indul, ennek lesz egy új formája, amely szintén a mellékletben fog szerepelni. A
fiiggelékbe olyan listák keľĹilnek, amelyek megllatźrozása nem a Képviselő-testiilet
hatáskörébe taľtozik, de jó, hogyha a rendelet részét képezik. Ilyen például a mtĺemlékek
felsorolása, hogy mindenki tudja, hogy adott esetben védett-e az épu|et, továbbá a fováľosi
védett múemlékek hasonló okokból, valamint a keľület területén elültethető fafajtźů< listája,

amely fulajdonképpen egy szakmai szempontok szerinti ajanlás. Ezvá|tozhat attőI fiiggően,

hogy a szakma adott esetbęn vźůtoztat-e valamin. Az arcv|ati kézikönyvben nem csak

előírások, illetve ezekmagyarázataí fognak szerepelni, hanem Józsefuáros rövid bemutatása,

töľténeti áttekintéssel, a telepiilésrészek bemutatásával, valamint a védett örökség képekkel,
rövid leírásokkaltĺiľténő jellemzése. A mennýségre vonatkozőan,tájékoztatásul közli, hogy
jelen pillanatban a renđelet közel 90 $-ból áll, tehát elég terjedelmes. A kézikönyv közel 150

oldal. Ez egy ÍIaEy aĺyag, miután hatá|yba Iép, a Városépítészeti Iroda fogja koordinálni
ezeket az eljźrásokat,hozzájuklehet fordulni a továbbiakban segítségért. Az e|teró karaktenĺ
teľĹileteket le kell hatarolni. Gondolja, hogy a jelenlévők is tudják, hogy a keľĹĺlet jelenleg 11

negyedre van felosztva. Ezt a beosztást 20|2-beĺ a főváros is rendelettel elfogadta. Jelenleg

ez é|, ezthaszĺá|ják, azvtcanévtáblákon biztosan ta|źikoztakvele. A narancssárga-rőzsasziĺ
térkép mutatja, hogy a karakterek nem feltétlenül fedik a negyedeket, átfedések vannak. A
rőzsaszinrlel jelölt tertilet a védett karaktení teľület, ebbe beletartozik a Palota negyed

egésze, a Népszínház ĺegyed egésze, a temető tertilete, illetve azok a főbb, meghattroző
uřak menti éitiletek, minipl. a Baross utca, Népsziĺlhtĺz utca, továbba azv||ĺi út menti

teleksoľ, illetve a körut mindkét oldala a Rákóczi ténel egyĹitt. A Tisztviselő telep nem

került bele a védett kategőnźha, mert eleve van rajta múemléki tertiletként védelem, és két
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terĹileti szinhi védelem jogszabźiy alapjźn nem lehet egymáson. Egyedi védelmek majd
lehetnek a Tisztviselő telepen is. A siárga sziĺ a meýlatźĺrozó kaľakteríĺ teriileteket jelöli'
amely lefedi a kerĹilet összes többi részét. Nem gondoltfü, hogy lenne olyan terĹilete a
kertiletnek, amely sehova sern sorolható. Nagyon kĹilönböző karakterek vannak, de
mindegýk fontos a kerület szempontjából. Nem akaľtak szabźiyozatlanul hagyni egy
teľĹiletet sem. A védett kaľakteríĺ teľĹileteknél kétfélét hatźlroztak meg: vannak történelmi
jelentőségu kaľakterÍĺ teľĹiletek, ezek a legrégebbi beęítéstĺ részei a keriiletnek, és vannak a
jelentős zoldfelületii intéanények, ezek a keľület zo|d szívei. Kiemeli, hogy a terek azért
nincsenek benne, meľt itt kifejezetten a beépíthető tertiletekľe, és épületekľe vonatkoznak
ezek akarakter-meghatźlrozások. A meýlatźtrozó terĹileteknél is elhatĺĺroltak 5 fele területet.

A történeti megújuló kaľakteriĺ területet, amely alapvetően régi beęítésű ętiletállomannyal
ľendelkezík, ugyanalĺkor viszonylag sok az tires telek, mint pl. a Csarnok negyedben, vagy a
Magdolna negyeđben, illetve a Corvin-negyedben, ahol nagyon nagy a mozgás, egyre több
aziĄbeépítés. Ez&. nevezték megújuló karakteľnek, de itt mindenkinek a régi, megmaradó
épiiletelĺüezke|| illeszkednie. A lakótelęet kiemelték a telepszenĺ karakterből, mert ez egy
nagyon maľkáns beépítése az elmi:/rt évtizedeknek. Ilyen több helyen is van, de egy
karakterként kezelik. A telepszenĺ karakterbe l'artozilk a Tisztviselő telę, és aSzźzados úton
néhany teľĹilet. Atalakuló teľületek az,ŕłn. barnarnezős tertiletek, ide tartozik egyéľtelmiĺen a
Gallz negyed, a Józsefuĺĺrosi Pályaudvar, a volt Miche|in gyźr, az Aszta|os Sándor út menti
teľületek, a Keleti Pályaudvar. A modern karakterbe tartozik a Corvin Sétany' illetve egy.két
újabb beepítés. Témanként ismertetne néhány fontosabb előíľást, a teljesség igénye nélkĹil. A
homlokzat felújítások a legláwanyosabbak a településkép szempontjából. Mostanában
nagyon sok építkezés arľól sző|, hogy az utcafront felújuljon. Fontosnak tartja
kihangsúlyozni,hogy ehhez terv kell. AhtLzak esetében ezt akózos képviselők zömében
tudják, tehát terv nélktil nem lehet felújítani. Ez mindenkinek fontos, de főleg a védett
épiileteknél utána kell járni az eredetí terveknek, és úgy kell felújítani, hogy azmé|tő legyen
az épi|et éľtékeihez. A fotókon néhĺĺny szépen megvalósult példa is látható, és néhany
fontosabb szempont, mint például ami mar a terven szerepel a színválasztás, de minden
esetben az vaÍ\ tekintve, hogy a technika az csodákra képes, hogy a végső színt a helyszínen
választjákki a kivitelezés során, lehetőleg úgy, hogy az atęrvnek megfeleljen. Egészen mást
mutatnak a helyszínen a homlokzatra felvitt színek, mint amit a monitor mutat. Ez csak egy
gyakorlati tapaszta|at. Mindenképpen kérik a köľnyezetbe illeszkedést, a minőségi
anyagllasznźiatot, és javasoljfü mindenképpen, hogy a fłildszint, ha lehet eltéľőbb
anyaghasznáIatot kapjon főIeg az új éptiletek esetén, a régieknél a felújításoknál legalább
javasolt, ha a költségvetésbe belefér az Anti graffiti bevonat, illetve a fiildszinti sávnál még
érdekes, hogy a felújításoknál a reklámoknak az elhelyezhetőségét a portáloknźů, ezt
mindenképpen a terveknek hrtalmaznia kell, meľt a szabźiytalan rekliímokat a felújítás
soľán le kell szedni, és csak az keľülhet vissza, ami szabáIyos. Ezt a teleptilésképi bejelentési
eljárást le kell folytatni. Mostanában többszĺir érkęzetthozzájuk olyan igéĺy, hogy találtak
fotót a lakók arról, hogy milyen tetőfelépítmények voltak régen aházon, saroktomyok, meg
ilyesmik. Visszaépíthetőek-e? Azt mondták, hogy amennýbenigazolt, hogy volt' megvan a

fotó, megterveztetik, lehet, de az mar építési engedélyköteles, mindenképpen tervezo
sztikséges hozzá. Alapvetően a tetótér beépítések sincsenek tiltva, viszont ott is egy nagyon
minőségi építészetet szeretnének látni, tehát nem ezt a klasszikus 80-as évekbeli kutyaólas

is kérik Mt, hogy a kömyezetbe illeszkedés meglegyen. Abeépítést, hanęm ott
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nýIászźnőcseľéknél szintén egy napi probléma, legalábbis amilyen ügyek megielennek,
aĺurak a zome aný|ászźtrőcseréľől szőI. Azért raktĺák be ezeket az źhrál<at, hogy egyéľtelmű
legyen, hogy mire gondolnak akkor, hogy ugyanolyan foľmájú ugyanolyan nýlásosztású
ablakokat kell visszatenni, ha cserélnek, mint az eredeti. Védett épületnél az
anyaghasznźiatnái is azt kénk, hogy az eredeti anyagot hasznźijźk., a meghatfuoző
teľületeknél lehet eltérő az anyaýlaszĺźtlat, de az osztás és a szin az ugyanúgy marađjoĺ az,
ami a házrajellemző. A klímaberendezések az ltcai homlokzatoĺ az alapelv az az, hogy
klímaberendezés kĹilteri egysége nem jelenthet meg. Erre vannak jó példrák' hogy hogyan
lehet elĘteni klímaberendezést, föleg fiildszinti iz|eťportáloknál lehet erre jó példát ta|źl|ĺĺ,
amikor valaki a|akásźhoz szeretne klímát elhelyezni, azt a belső udvana szoktfü javasolni.
Viszont hogyha a tźttsashźzĺak az SzMSz-ben benne van, hogy nem lehet homlokzaton
klímát elhelyezni se bent, se kint, akkor nem lehet. Ez fontos, hogyha tudjĺĺk és a
lakótársaknak is elmondják, mert aztĺj eljźtrásľendben mźr, azok'rlźtl az e|járásoknál, amelyek
aľra iľányulnak, mint ablakcseľe, klímaelhelyezés, reklámelhelyezés, a társashźn befogadó
nýlatkozatát el fogiak kérni. Az a kérelemnek a része kell, hogy legyen, mert a homlokzat
tźlrsashźzi közĺis fulajdon, tehát minde1képpen a társashźnnak hozzászólása van. Picit
visszatér még a balról második képre. Uj éptiletek esetén pľobléma sokszor, hogy utólag
kerülnek ki ezek a klímaberendezések, itt fiilmerüI aszeruőjogi kérdés is, tehát M eąy dolog,
hogy a társashaz hozzájźru|na, de hogyha az eređetí tervező é|, és azt mondja, hogy nem,
akkor ismét a nem a váIasz arra, hogy lehet, vagy sem a klíma. Vannak jó kültéri egység
nélkĹili klímaberenđezések is, akkoľ ezt szoL<tźl<javaso1ni, hogy a kedves lakók nézzékmeg,
hogy ezt hogy fudnźů e|he|yezni. A reklámokľa vonatkozóan fontos elmondani, hogy
vźůtoztak bizonyos fogalmak. Az utcabútoľ fogalmát lefoglalta ez a 4 kis szerkezet, amit itt
látnak. A baloldali egy olyan hirdetőfelület, aminek maximum a2l3-źn lehet reklrám a többi
felén, pedig közcélú hirdetésnek kell lennie, akźr az onkormźnyzatnak mindenki szźtmfua
fontos hiľdetése, például az algasztus 20-ai ünnepről, hogy mikor és hol |esz, vagy
valamilyen kulturális eseményľől' A klasszikus hirdetőoszlopon csak ez utóbbi hirdetés
jelenhet meg, azoÍ7 mar reklám nem jelenhet meg. Vannak arég; pavilonok, a köznyelvben
pavilonként ismeľt építmények, ezt mźr KIoSZK-nak hívja a jogszabáiy, ezen lehet
reklámot elhelyezni, illetve az utas varókon. Ezek azok a berendezések, amelyeken,
közterĹileten reklám elhelyezhető. Lź./rsződik a baloldali ábracsomagon, hogy lehet
elhelyezni reklĺímot, a jobboldalin látszódik, hogy nem, ezeknek a beľendezéseknek a tetején
pluszban már nem lęhet reklámot elhelyezni. Köztertileten egyéb más felületen
reklámhordozőn, rekliímot elhelyezni nem lehet. Vetített rekliĺmot, bolt előtt ezt amegá||ítő
tźrblźIt' ezeket nem lehet kirakni, tehát ezt a jogszabźtIy, nemcsak az önkormányzati rendelet,
hanem a magasabb szinhi kormĺányrendelet is tiltja. Ami szigorítás lesz most M tti
rendeletben az őiásplakátokon és a tetőkön elhelyezett reklámok, amiket tiltani fognak,
hogy minél inkább tiszfuljon ki a városkép, és az eredeti épitészeti arculat látszódjon.
Nagyon fontos előírás a következő, ami a|att ez a hosszú ábrasor van, hogy a ný|ászźrőkat,
épületdíszeket reklám nem takarhatja e|, alapelv az, hogy csak a fijldszinti sávban lehet
reklámot elhelyezni. Az adott üzleten belüli portálon beliil, arĺit az iz|et szeretne magáról
ismertetni, azt ott tegye ki, maximum mellette a fa|szakaszon. Nem a homlokzat előtt
kifeszítętt ilyen molinón, meg keresztbe kasul az emeleti szinteken ez zavarja a lakókat is,
tíizreĺdészetileg ezek a molinók nagyon veszélyesek a tuzoltők is szóltak, hogy a mentés
miatt nem szerencsés. Nagyon balesetveszélyes, úgyhogy eztnem|ehet. ( A háuérből beszéd
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hallatszik, a hozzószólás nem hallható) Mindjĺárt befejezi és utána lehet fiiltenni kérdéseket,
azt goĺdolta, hogy elmondja egyben, hogy nehogy valami kimaradjon olyan, amiről
mindenképpen essen szó. Megpróbál gyorsítani. Uj előírás |esz, az epítési védőhálók, azok
szĹikségesek az é:pitkezések során az źi|ványoknál, ezeken ľeklám nem jelenhet meg, tehát
ezen csak az épületnęk a tervezett képe, és az épitteto, kivitelező logója megielenhet, de
egyéb más ľeklám nem. Sok problérna van a vi|ágqtő reklámokból, amelyek villognak
futóférrnyel, mindenfelével. A rendőrségtől kaptak jelzést, hogy borzasztőan zavarőak
megtévesztőek, ezek tiltásra kerülnek. A vendéglátő teraszoknál a köľĹil jarhatóságot, a
gyalogos forgalmat mindenkępen biztosítani kell, eddig is előírás vo|t, ez továbbra is
meglesz. A padozat, vaEY podeszttel kapcsolatban, csak ott fogiĺĺk megengedni, ahol
autóparkoló helyére keľülnek teraszok, vagy kitelepedések, egyébként pedig csak asztalt,
széket, napernyőt lehet kitenni, és a napernyőkön is csak kis helyen lehet a vendéglátóhely
logóját elhelyezni, az egyéb reklámfelületek nem lehetségesek. Az előbb erůitette az
utcabútorokat, hogy eddig padot, szemetest, utcabútornak hívtak, az most mĺír más fogalom
a|áfogtartozni, ez aközteruleti bútor, aminek az|esz a lényege igazźbő|, hogy a ktilönböző
területeken, tehźlt a védett teľĹileten, meghatźrozó terĹileten, kiilönbözőeket lehet elhelyezni,
nem kell a keľĹiletben egységesen, de utcaszakaszonként egyformát kell alkalmazĺi, hogy
egységes utcakép legyen. A zöldfelületek, parkok kialakításĺánál, szintén a minőségi és

tartósanyag hasznéiatra kell tĺirekedru. Az onkormanyzat igen sok közterĹiletet rijított meg,
mindegyiknél erre törekszik, és magĺánberuhĺízásoknźi is ezt vámak el. A rendelet egýk
fiiggeléke |ęsz az ajrínlott fafajok listája, amit vaľoshĺrő növényekJ<el töltöttek meg és

remélik, hogy ez alkalmas is lesz ahaszntiatra. Az tiľes telkek hasznosításával kapcsolatban
a közösségi kertek, ami miĺr van is 1-2 a kerületben, annak a preferá|źlsa meg fog jelenni a
rendeletben is, és az udvarok zöldítése is szintén előtérbe kerül, amire péůyźr;atí lehetőség
van' egy másik rendszerben az onkormźnyzatnáI. Első körben erľe gondolt, hogy ez az, arrit
elsősorban el szeretett volna mondani, hogyha bĺĺľkinek bármilyen észľevétele, javaslata van,
akkor azt most szívesen vźtrják. Azt kéľi, hogy mikĺofonba mondja, hogy jól lehessen
hallani.

2. A Településképĺ Aľculati Kézikiinyvhiiz és a Településképi Rendelethez
kapcsolódó észrevételekn kérdések és válaszok.

V. G.: Nem igazán érti, hogy mi ez a kétszintű, meľt a Tisztviselőtelep az múemlékvédelem
alatt volt. Sehol sem szerepel, megnézte a honlapon' sem a Főviíros, sem a kerĹiletnek nincs
a védettségi listájan. Ugyanakkor azt mondta, hogy két helyen nem szerepelhet. Hol az a
másik hely, ahol szeľepel most? Meľt nem mindegy, hogy védettség alatt marad-e a
Tisztviselőtelep, vagy sem. Ez az egylk, a másik, amit látott szintén, de a beadvanyban
beadja, hogy van ház, ami műemlék jellegri volt, és most kimaradt. Holott az, mert
zsolnaival van burkolva. Ezeket majd beadja, most az elsőre szeretne vźiaszt kapni, mert ez
mindenkit kicsit mellbecsapott, hogy megjelent 2009-bęn egy hatźrozat és most sehol sem
szerepel. Nem érti ezt a kettős dolgot, de biztos benne van a hiba.

I. Gy.: Erľe akkor válaszol is rögtön' A Tisztviselőtelepen természetesen a miiemléki
jelentőségú területi védelem az rajta marad, azt a 2009-es kormányľendeletet senki nem
módosítja, amit említett, ami levédte. Az matad, ez arna vonatkozna, hogy például azon a
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területen' például a Csarnok negyedben, ahol egyedi védett házak vannak, tehát van 3 db
mííemlék, vaĺ 4 db frvaľosi védett epület és kész, arra tud keriilni terĹileti szintii védelem,
ami egy nagyobb, de általanosabb védelmet jelent. Azok a héuak, amelyeket mond a
Tiszviselőtelepen, hogy egyedileg is védettek, egyeđi műemlék ęületek, azokat szintén nern
bĺántja ez a rendeletcsomag' se a fiivĺírosi, se az önkormanyzati, az ugyanúgy marad
műemlék, ugyanazok az az eljaĺásrend fog rá vonatkozni továbbra is, ugyanúEy az
oľökségvédelemnélkell engedélyeztetĺri mindent. Ugyanolyan elvek szerint, csak amik nem
védettek, meľt egyedi védelemmel nem éľintettek, azok'ra fog vonatkozni p|l,lsz még ebbe a
rendeltbe |-2 eloirźs, reményeik szerint úgy, hogy ténylegesen megmaradjon az az aral|at,
ami most a Tisztviselőtelęen látszódik.

V. G.: Ez azért izgatta fel, meľt itt van egy olyan, hogy helý védett területek, és off nem
szerepel a Tisztviselőtelep, de ezek szerint a 2009-es azugyarńgy érvényben marad.

I. Gy.: Igen, azért nem szerepe|, azért mondta, hogy a kétszinhĺ védelem nem lehet, meľt
fordítva lehetne, tehát hogyha a Tisztviselőtelepen jelenleg nem lenne a teľületi védelem, a
2009-es kormłányrendelet, ha nem élne, és a keľĹilet ráterľre egy teľtileti védelmet, akkoľ
biztos, hogy riíkeľĹilne, akkoľ ez biztos, hogy a terĹileti védelem alá esne. Akkor a
miĺemlékesek rátehetnének pluszba védelmet, de az onkoľmanyzat egy alacsonyabb szint a
jogszabä|ý hieraľchiában, tehźtt az onkoľmźnyzat védelme ilyen szempontból nem tud
hozzáadru területi szinten, allhoz a miiemléki jelentőségu védelemhez.

V. G.: Köszöni.

Sz. Z.néz A Leonardo utcában lakik, egy időben sokat jĺíľt ki az Orczy kertbe, és tegnap a
barátnőjével a Feneketlen tavat sétáltfü körĹil. Akkoľ jutott eszébe, hogy hoppá milyen régen
volt kint az Orczy kertben legutoljaľa mikor ki akart menni, a Klinikĺĺk felöl le vo|t zárva az
egész rész. Mi ahelyzet ezze|? Aki a tavat igénybe venné, mert ott az e1y kellemes hely volt
és le van zárva.

I. Gy.: Ez nem kifejezetten a mostani témához tartozLk, de úgy tudja, hogy egy részét
megnýtották a kertnek. Folyamatosan újítják a kertet, meft az építkezésekkel párhuzamosan
a kert rekonstrukció is folýk. Azt javasolja, hogy az NKE-nek, az egyetemnek a honlapjĺán
lehet tájékoződní, hogy pontosan ezt nem tudja, csak azt, hogy a napokban nýlt meg egy
része. Teljesen nýtva lesz, hogyha az egész felújul.

Sz. Z.néz Köszöni.
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R. Gy.: A telęülési kézikönywel az a prob|émź$a, hogy azok a tęrületek, amiket a

téľképeken látnak, a ktinyvben nem határolódik el, meľt van egy cím és ott 5-6 oldal arról a

terĹiletrol szőI. Az lenne a jó, ha minden lap tetején megjelenne, hogy az me|ýk területre

vonatkozik. Nem tudja, hogy a Palotanegyed teľtiletére vonatkozik-e, hogy a tetőket, ha
kicserélik a héjazatot, ugyanolyan szintbe kell helyreállítani. A felmelegedés, meg a

hőhullĺám miatt többször felmerĹil az,hogy a felületeket világosabbra kellene csinálni, és a

tetőket adott esetben nem vöľös cserép, vagy feketeszínű horgany bevonatokkal kellene
ellátni, hanem minél fehérebb tetők legyenek. Felsőemeleti lakóként ez erősen érinti, meľt
neki nem mindegy hogy 60 fok van a padláson, vdry csak 40 fok, meľt ez neki fokokban
jelentkezik a lakásban. Ez az egýk. A másik, hogy a kitelepülésné| azt olvassa, hogy a

gyalogossáv, minimum másfél méter legyen. Ez egy abszurđum, mert egy aÍLya meg a
gyerek között mĺír másfel méter van, de az azt jelenti, hogy máľ letörlik a fa|at az egýk
oldalon a másikon meg a teręlő oszlopot. Alľól nem beszélve, hogy van, aki gyorsabban
megy, mint a gyerekesek, és még ott vanĺlak még a kerékpĺárosok is. Tehát ez még egy
irrínyba is kevés ez a másfél méter, nem hogy két irĺányba. Ha a gyalogosoknak, meg a

családosoknak libasorba kellmenni, akkor az milyen séta.

I. Gy.: Válaszol is rögtön. A technikai észrevételt köszĺinik. Egy munkaanyag ment ki
véleményezésre pont az ilyenhasznźlhatósági szempontokat is szerették volna, hanézlk, ezt

megpróbáljfü valahogy, valami piktogľamma|, vagy valamivel jelölni az olđalakon. Pont az,

aĺrit az Úľ mondott, mfu felmerült, hogy kitalálnak valamit aÍra, hogy lehessen éľzékelni,
hogy mikor melýk terĹiletnél tart még az embet, mert vannak olyan előírások, amik
ismétlődni fognak, meľt ugyanazt szeretnék látni máshol is. A héjazat színével kapcsolatban,
minden esetben legalább statikus, de sok esetben épitész-tervező is van, amikor akár

tetőfelépítmény csere, akár héjazat csere történik. Meg fogjĺĺk vizsgálni, ha mennek
egyeztetni az i|yen technológiai szempontokat, hogy a hőtechnika meg a teleptiléskép
szempontjából mi a legideálisabb megoldás, hogy mind a két szempont érvényesülni tudjon.

A kitelepedéseknél pedig ez a másfé| méteľ, ez jelenleg is előírás, tehźú ez a 2007-es
hatályos építési szabá|yzatban is így van, még ezt ís nagy munkabetartatni. A Közterület-
feltigyeletnek ez is nagyon sok erőfeszítésébe kerül, és nagyon keskenyek egyébként a
járdtk, ezért sok helyen nem is lehet kitelepedés-e miatt. Azffi. meg fogják vizsgálni, hogy
lehet-e valamit tenni. A kerékpárosok meg ne közlekedjenek a jfudtn, nekik off, az úttest és a

kerékpársáv, reméli, hogy velük ",,.I nem lesz probléma. Egyébként az IJr reá|ís

szempontokat említett.

K..B. R. P.: Írásban be fogja nyújtani a részletes észľevételeit, most csak egy-két pontot
érintőlegesen említene. Elsődlegesen, ami aZ épített örökség védelmét illeti, a

homlokzatképzés az, ami a viĺrosképet meghatározza. Akerületi kézikönyv sokkal közelebb
áI| az elképzeléséhez, mint a Fővárosé, de még mindig van kifogása. Az a véleménye, hogy
a varosképet mindenképpen meg kellene őťrzĺi i,gy, hogy az erędeti homlokzat
megőrzésével mögé lehetne tenni a modernet. E'zt azza| egészítené ki, és van ehhez hasonló
utalás a kézikönyvben is, hogy ahol a tomyok kapcsán, mtĺszaki dokumentáció fellelhető,
már pedig vanűgy tudja egy műszaki |evé|tźlra a Főváľosnak, aholmegtalálható például egy
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foghíjnál a hajdani épület, és az egy varoskębe illeszkeďő épitészetileg említésre méltó
épület, akJ<or nern látja be, hogy miért ne lehetne aĺnak a homlokzatát rekonstruálni, és

amögé teĺlnĺ az új épületet. Most sorľa rontjfü el a vaľoskęet, például a Rákóczi úton van
tanúépület eÍTe' vagy most a Déri Miksa utcában épül egy új épület, a Szentkirálý utcában a

Fidesz Székhaz is egy idegen test az utcaképben. A Kőfaĺagó utcában most épül 3 új
tfusashźz és ez egyik sem illeszkedik igazából abba az épi|etszerkezetbe, ami a varoskę
éľtékét jelenti. A másik, a terek vonatkozásában. A terek nem feltétlenül, záľójelben ide
tenné az a\uIjźrokat is, nem azt szo|gźůjźk, amire ki lettek ta|źĺIva. A Rfüóczi téren például
tél óta nagyobb csoportokban laknak hajléktalanok, akik a jźúszőtffiől körĹilbelül 5 méter

távolságra végzikel a szükségleteiket, és semmilyen hatóság nem képes ez ellen intézkedni.
Ezt azért említi meg, mert az utcabútoľokból ki vannak véve a berendezések, pađok, ilyesmi,
és valami olyan szőhasznáiat van, hogy ennek kényelmesnek kell lenni. Azt javasolja, hogy
mindenképpen osztott padokat kell kihelyezĺll, hogy ne legyen alkalmas a téri, vagy
kĺizterĹileti pad aĺľa, hogy valaki lakjon rajta. A ĺý|źszttrőkvonatkozásában csak üdvözölni
fudja, dehatfuozottabban kéľné számon az eredeti felhasználást is. Volt is a múlt évben vita
ebből kifolyólag, ahol némi osztás eltéréssel engedélyezve lett, hogy megmaradjon a

beépített nyĺIászźró. A klímfü vonatkozásában korábbaĺ az volt a mémökirodźnak az
álláspontja, hogy a kiilső és belső homlokzatľa ugyanazok az ę|oírások vonatkoznak. Most
némileg ezvźitozott, hogy a belső homlokzatra is lehet tenni ktiltéri egységet, ennek ellenéľe
nem gondolja, hogy egy egységes régi éptiletnek a belső homlokzatát akaľ el kell rondítani.
Valóban ezeket a kiiltéri egység nélkĹili klímfüat kellene'preferálni elsősorban. A teraszok
és a gyalogos jardfü vonatkozásában csatlakozna az Uľhoz. Egész egyszenien M egy

nonszensz' hogy egy gyalogos sáv van meghatźlrona. Hiszen nem lehet egy kalap alá venni
egy mellékutcai járđźt, ahol a járda szé|essége nem is biztos, hogy van másfel méter. Es
móndjuk egy köruti jźrdźLt, ahol ugyan szélesebb, de lényegesen nagyobb is a forgalom. oöö
az e1y dolog hogy a keľékparos ne közlekedjen, de közlekedik. Kozlekeđik a pízza fatát,
kinn vannak a teraszok, és sasszéznak a gyalogosok. Tehát nýlvĺánvalóan differenciáltan
kellene meghatźrozni ennek a gyalogossávnak a szélességét és hatríľozottabban kellene
fellépni a nem odavaló közlekedési eszközök hasznáIattlval szemben. A teraszoknál
mélységesen nem éľtek egyet azzal, hogy ezek közvetlenül a homlokzatra települjenek. Meľt
aki btidösben akar i|ĺi az, üljön büdösben és üljön a jźttda szé|én. Tehát nem feltétlenül
tartom célszerĹĺnek, hogy még kozelebb hozzuk a fijlötttik lévő lakásolĺúloz azokat a
zajforrásokat, amik miatt így is állandóan lakossági pľoblémak és panaszok generálódnak. A
rekliímoknál csak üdvözölni tudom azt, hogy a megá||ito táb|ak és a hasonló dolgok
megsztintetésre kerülnek. Mert már kezdünk ilyen keleti bazźtro|<hoz hasonlítani. Hát öoö

így tőmondatokban ennýt tettem volna hozzá,. Köszönĺim.

I. Gy.: Köszönöm szépen. A foghíj telkek beépítésével kapcsolatban' ugye ez részben
beruhźľ;ői és építészeti kérdés. Tehát mi azt tudjuk ezzeI kapcsolatban mondani, hogy
amikor jönnek hozzźlĺ,lk a . . . ' ugye hozzáĺlk először a tervező jön általáb an egyeztetni. ott
fudjuk neki mondani, hogy nézze meg az adott foghíjnak a terveit, adott esetben

beilleszthető-e az o koncepciójába. Ezt majd a vezetéssel majd egyeztetjuk, hogy mi az

álláspont. Mert ugye úgyis Képviselő-testĺileti dontés lesz, hogy belekerüljön akár a TAK-
ba, akár a TKR-be, hogy javaslatként. Meľt ugye eztkote|ezően nem biztos, hogy jó előíľni,
de javaslatként, ajanlásként megfogalmazhato. Az hogy osztott padok legyenek, eZ
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belekeľĹilhet a TAK-ba, ennek semmi akadźiya szerintem nincsen. Én nem ta|źitarĺ ezt a
kényelmesnek kell lenni kitételt egyelőre, az időtállóságra és a könnýtisztíthatősźryta
vonatkozóan van kifejezetten előírás. A nýlászźtrő|ła vonatkozóan ugye alapvetően
egyetértiink, úgyhogy szigorubb előírások lesznek, próbáljuk majd minél inkább betaľtatni.

És ugye most arról beszélünk, aki bejön és lefolýatj a az eljźrátst, tehát itt ilyen dolgok is
vannak. A klímával kapcsolatban, igen itt együtt kell mfüödni a közös kęviselőknęk az
onkoľmĺányzatta|. Hogy ahogy bĺírmilyen dontést hoz, mondjuk a táľsashźa, monđjlfu. az
SzMSz-be bekeľül, hogy klímát hogy lehet, hogy nem lehet. Adott esetben milyen színúek
lehetnek aný|ászźrők, mert, hogy az egységes legyen. Akkor az,hogy habekerül hozzálnk,
az onkoľmźnyzathoz, akkor arról mi fudni fogunk és azt fogjuk elviíľni a kérelmezőktóI.Ezt
megvizsgáljuk a jáľdákkal kapcsolatban, hogy hogy lehetne differenciálni. AÍ'nyit tudok
*o''a*Ĺ hogy ugye a Fővĺĺros kezelésében vannak a szélesebb iáffdźk, amit on is említett
például a körut. Ezekre a köruti kitelęedésekre vonatkozni fog a Főváľosnak a TKR-je és a

Fővaľosnak a TAK-ja is. És ő pedig szélesebb közlekedési, gyalogos közlekedési felületet ír
elő. Adott esetben van olyan hely ahol haľom méteľt. Tehát van ahol ezt meg lehet
valósítani, van, ahol mondjuk az IJ||oi úton sem mindenhol. A teraszokra vonatkozóan
szintén, az hogy a homlokzathoz legyenek úgymond tapasztva ezek a teraszok) ez a
Fővárosnak a javaslata. A fiĺvĺĺľosi TAK-ban és a fbvrírosi TKR-ben szerepel, hogy
kifejezetten tiltják a forgalomho z közeli kitelepedést.

K.B. R. P.: Bocsánat, de a teľaszok vonatkozása' ugye ott a téliesítés lehetőségeÍo| is szó
van. Hogy ugye leírjak, hogy milyen arlyagllasználat, plexi meg mit tudom én. Hát roppant
jól fog mutatni egy városkép jelentőségri épület homlokzatźfrloztapasztva egy ilyen téliesített
terasz. És hirányolom azt az egész koncepcióból, hogy a tźrsashźnaknak, amelyek ugye a

lakosságot képviselik, testesítik meg. Nem igazén dokumentált az,hogy beleszólásuk lenne
brírmibe. Tehát biztosítani kellene azt,hogy ami a tátsasházat érinti, máľ pedig a homlokzat
osztatlan tulajdonban van, közös fulajdon, ugye. Hát ugye hadd dĺintsük mar el, hogy a

társashtz megengedi,vagy nem engedi. Nem pedig, hogy a vźtl|aIkoző benýjt egy kérelmet
és akkor azt minden további nélktil kiadják neki. Ezt énigy gondolom. Köszönöm szépen.

I. Gy.: Ezze| kapcsolatban, ami társasházíközös tulajdont érint, amit on is említett, a|.lhoz

be fogjuk, kérni a társasháznak a hozzájźrdását mindenféleképpen ezze| ki fogjuk majd
egészíteni a rendeletet. Egyelőľe a rendeltetésmódosításoknál szerepel ez akítéte|, de adott

esetben, hogyha erre így igény van, akkor azt megvizsgáljuk, hogy hogy keriilhet bele a

tĺibbi esetben is. Hogy előzetesen kéľjük be és ne pedig utólag kelljen, mert azt tudjuk, hogy
sokszor elmaradt a társasház megkeresése.

K.B. R. P.: Meglévő negatív példĺák azokmaradnak?

I. Gy.: Reklám esetében biztos, hogy nem fognak maradni, mert a 2020.ig az összes most
fenn lévő reklámot feliil kell vizsgá|l,ll és szabályossá kell tenni. Ez magasabb szinĺĺ
jogszaba|ý előírás. Az összes tĺjbbi esetben' ugye az aptob|éma, hogy ugye van amiról nem

is tudunk. Mert ugye mi azért játjuk a kerületet, de

K-B. R. P.: Mátyás tér és azthiszemTavaszmező sarka szép fiildszintes műemlék jellegtĺ

épület, iszoný műanyag ablakokkal, példának okáéľt. Vagy ott van a Gutenberg tét,
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Somogyi Béla saroknál, Kőfaragó saľoknál a mecset. ugye aki büszkén kitette a kiiltéri
klímákat, majd egy ilyen úgy nevezett zsaluk lettek elé téve. Egyforman ronđa, kint van az
utca légteľében takaľja az eľedeti ĺýIlaszár(lt. Ezekĺe gorltltlltlk, lrogy ezeklrek rrem ígazźn
kéne ott lenni.

I. Gy.: Eze|<né|, amelyekrőltudunk, ott mĺíľ folyamatban van eljarás. Tehát több klíma meg
van olyan ablak is ahol van folyamatban eljaľás. Csak ez iw ęEy hosszabb folyamat, hogy
tényleg meg tud-e történni a csere. De elvileg eszkoz vanhozzá. Köszönöm. Más? Esetleg
bármi más vélemény bármivel kapcsolatban?

R. Gy.: Nekem még volna. Itt sok szó esik a reklámokról, meg hogy, olvasom ezt a
szöveget, hogy hĺány-centis lehet a betiĺ, meg hogy, hol milyen legyen a klíma. És ugye ott

van, mondjuk, aki felső emeleten lakik, mondjuk keletre,vagy nyugatra ĺéz a homlokzata
nyaron simiín lehet 32 fok felett a lakása hőmérséklete. o adott esetben nern szeľelhet ťol

klímát, mert se ide nem lehet, se oda. Es ezze| foglalkoznak komoly emberek, hogy ezt ne

lehessen, és ugyanakkor ott van a Rfüóczi tér. Ahol ott van egy miĺernlék épület, a Csaľnok.
Elé építettek égy 20 méterszer 5 méter magas falat. És szégyellkeznem kellett egyszeľ'
amikor a Gelléľt térról jöttem és ott volt egy kinai htľ;asprír és ott foľogtak egy térképpel
megkérdeztem hová mennek, mondjfü, hogy a New York Kźłvéhź.zat keresik, mondtam,
hogy jöjjenek velem, męľt én is a Rákóczi térig megyek, aztźnmajd megmutatom. Es mikor
kijötttink a metróból akkor mondhattam volna, hogy mielőtt elmennek, a New York
KálvéhźnhozvaÍImég itt egy műemlék, a Rakóczítffi' csarnok. Csak hogyhahźltat fordítok,
megfordulunk, amikor kijövök, akkor mit lehet látni egy 20 méteres beton falat. Es ezt

engedélyezték. Tehát az hogy egy éryitész ilyet megtęrvez az egy dolog. De azért van
engedélyezés, hogy ne engedjék meg, tehát valahol vannak neki biíntĺáľsai, akik ezt
megengedték, hogy egy 20 méteres betonfalat, egy múemlék elé epítsenek. Hát mi ez, ha

nem váľoskęrombolás? És ugye ott varL az a lépcsős Iejźrő, ez az iveg, beton lejtő. Ilyen
vasbeton lejtő éknél, ffifu csak a faék egyszerűbb és primitívebb. De ez 7 méter ľagas'
miközben a Defü téri metľó kijĺírat ahol hrirom metró ta|á|koztk, az csak 3 és fél. Es mér
kellett ennek 7 és fel métemek lenni? Tudom, meľt egyszer a Faľkas Erika riportjában, a

Kossuth Rádióban volt egy beszélgetés ezze| az építésszel. Az volt az e|v, hogy ha gnnan

lentről fiilnézünk, akkor lássuk a platanffüat. Aľra a 10 másodpercľe' amíg ftiljövtink. Es aki

ott font megy, az meg minđig nézze, ne csak 10 másodpercig, hanem élete végéig. Hát és

ezt, ennek is voltak bűntarsai, úgy tudom, hogy a Fővárosnál. De valahogy ugye a

Fővarosnál ott nekik mindegy, mert valaki a Rózsadombon lakik, vagy mit fudom én

Szentendrén. Lejön kocsival oda bemegy ő nern is találkozik emberekkel, nem vesz részt a
kozlekedésben, ő itt nem megy sehova. o onnan hazamegy va1y a bevásrĺrlóközpontba,
oÍrnan hazamegy. o simĺán a|źńrja azt,hogy mi legyen a Rákóczi téren, neki nem szźmlit. Ja

és ott van a Corvin Mozi, ahol pedig a Corvin P|tuźnak, mint beruhźzőĺak a fényreklámja
takarja el az emblematikus tĺirténelmi jelentőségri épületet. Mért van ott egy ilyen
vasállvany? Egy ilyen rozsdás vasszĺirny. Azhogy tiľĺilt oaaz És aztmért engedélyezik? És
mért szólnak bele egy kisvállalkozónak abba, hogy ő most I,5 vagy 20 centis betút tesz fřil?
Hźú|źLttam, van egy i|yenhá|őzat, hogy cipő, holmi' bőľ. Es a holmi táb|a, koppanásig ki
volt írva' hogy holmi egészen nagy betiĺkkel. Rossz vo|t rźlnézni. De htt ez legyen a

vállalkozó bajá, hogy rosšztánézni acégérére. És nem biztos, hogy eztaz onkoľmányzatnak
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