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Buda pest Józsefvá rosi on koľmá nyzat
tĺilete számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A kepviselő-testtileti ülés időpontj a:2077 . szeptembeľ 7. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a ĺorÉsz módosításával kapcsolatos diintések meghozataláľa

A napirendet nýlt ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadáséłloz minősített szavazattobb-
ség szĹikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vélernényezi X
Emberĺ Erőfoľrás Bizottság véleményezi

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselőtestĺiletnek az e|otefiesz-
tés megtárgya|ásźlt.

Tĺsztelt Képviselő.testĺĺlet!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testtilet a I57l20l7. (VI.08.) szźlműhatározatźlban úgy dtintött, hogy meginditja a Jő-
zsefuárosi Kerületi Epítési Szabźiyzatátől szóló 6612007 . (XI.12.) önkormányzati ľendelet és mel-
léklete a Józsefuárosi KerĹileti Szabźiyozźlsi Terv módosítását az IA-YIII-I építési ĺivezetre és a
f44. tomb (Horváth Mihály tér _ Német utca - József utca - Őr utca éitaIhatźrolt terĹilet) tekinteté-
ben a teleptilésrendęzési szerződés, mint sajátos jogintézménnyel összefiiggő ręndelkezés hatályon
kívĹilhelyezésére és az útként nýlvántartott iľányadó szabáLyozási elem t<irlésére vonatkozóan' (1.

mel1éklet)

,ą. ĺórÉsz módosítása a településfejlesztési koncepcióľó|, az integrált településfejlesztési stra-

tégárő| és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes településrendezési sajátos jogtn-

tézmények'ről szóló 3|4l20I2. (XI.08.). Korm. rendeletet (továbbiakban: Kormányľenđelet)

42lA. $-a szeľinti állami főépítészĺ e|jfuźs keretei kozött volt lefolyathatő.

A Kormányrendelet 29lA. 5 (2) bekezdés c) pontja szerinti módon, az önkoľmźnyzaÍi honlapon
keresztÍil a rcrÉsz módosítása véleményeztetésre került. e. ĺorÉsz módosítása 2OI7. jtilius 26-
án jelent meg a wwwjozsefuaros.hu honlapon (http://jozsefuaros.hu/onkormanvzat/ugy/183 )' A
Kormányrendelet f9lA. s (4)bekezdése alapján akozzététęltől számított 8 napon beltil a partnerek #{,



ésaevételeket, javaslatokat tehetnek meg. 2017. augusztus 7. 24:00-őráig nem érkęzett be véle-
mény. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság a 657120|7. (VIII.14.) számú határozatétbarl

a ĺŐrÉsz módosítási eljárásanak véleményezési szakaszát|ezźrta, valamint felkérte a polgar-
mesteľt, hogy az állami fóépítészzźtrô szakmai véleményét kérje meg.

'tz eJlamĺ Főęítész a Koľmányrendelet 42/A.s (4) bekezdése alapján a záĺő szakmai vélemé-
nyét 20|7. augusztus 29-én megadta (2. sz. melléklet). Ezen ttl| a véleményezésre megktildött
rendelet-tervezetbenklzfuőIag jogtechnikai észrevételek a|ap1étĺ töľténtek módosítások.

II. A beterjesztés ĺndoka

e' ĺorÉsz 25. $ kiegészítése, a 38.$ (2) bekezdés törlése és a244. tömbre vonatkozó szabá.
|yozźtsi elemek módosítása kapcsĺĺn folyamatban lévő JóKÉSZ módosítás' a vonatkozó Kor-
mányrendelet 42lA. $-ában szabźiyozoľt állami főé:pitészi eljaĺás keretei között lefolytatásra
került. A Kormĺínyrendelet 20. $ (3) bekezdése a|apjźn a kerületi építési szabáiyzatot (így an.
nak módosításait is) a kerületi önkormĺĺnyzat képüselő-testiilete źůIapitja meg. Mindezek a|ap-
jłán a Képviselő-testiilet döntése szĹikséges a rorÉsz módosításríľa vonatkozóan.

ilI. A döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja aMÁV-telepre (Salgótarjĺĺni út _ Hungária krt. _ vasúti teľület által határolt te-

rület), valamint a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szźm a|atti, 35204 he|yrajzi szźĺrríl
telekľe vonatkozóan a rirÉsz módosítási eljaľásĺának |ęzźrása.

A döntés pénztigy' fedezetetnem igényel'

Iv. JogszabáIyiktiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése Magyarország helý önkormanyzatairól szóló 20||. évi
CLXXxx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontján, a 42. $ 1. pontjĺán, a telęülésľendezési esz-

köz módosításrínak állami foépítészi eljrírás keretei között történő lefolytatása pedig a település-

fejlesztési koncepcióro|, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-

kozökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekĺől szóló 3|4/20|2. (XI.8.)
Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdésén, a 42lA. $-ĺĺn és az epitett környezet alakításĺĺról és védel-

méről sző|ő 1'997. évi LXXMII. törvény 16/A. $ (1) bekezdés előírásain alapul.

Fentiek alapján kéľem a melléke|t ľendelettervezet elfogadását (3. melléklet).

Budapest, 2017. augusztus 29.

polgármesteľ
Törvényességi ellenorzés:

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából r

/, ,lĺĺtz,v ń-'v
dr. Mészár Erika
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BuDAPEST Vl|!. KERÜLET

JozsEFVÁRos KERULEil ÉpíľÉsl
SZABÁLYZATÁNAK MoDosíľÁsn

Áu.nnn l rőÉpíľÉszl euÁnÁs
KERETÉBEN
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ĺ. rcrÉsz ľvtloosíľÁsÁľnr cÉun

A módosítás célja a uÁv-telep területén a fennmaradási és a
engedé|yezési e|járás elősegítése, vaIamint, a 244. tömbben
teIepii|ésrendezési szándékok okán, az értékesítés e|ősegítése.

2. JELENLEG lĺRľÁlvos VoNATKozl xenÜI.eĺ ÉpírÉsl szABÁtYzAT

A terĹiIetre a Józsefváros KerĹiIeti Építési Szabá|yzatáról szó|ó
on kormányzati rendelet (tová bbiakban : lorÉsZ) va n hatá|yban.

3. ELőZMÉNYEK osszEFoGLALÁsA

L.

használatbavételi
a megvá|tozott

66/2007. (Xil.12.)

A Képvise|ő-testü|et az ún. MÁV-te|epen (Salgótarjáni út - Hungária krt. - vasúti terÜ|et á|ta|

határo|t terü|et) ta|á|ható onkormányzati |akások elidegenítését és társasházakká történő

a|apítását a 2L7l2oL4. (X|.05.) sz. határozatában dĺintötte el. A dontés végrehajtásáért a

Kisfa|u Kft. jogutódja a Józsefvárosi Gazdá|kodásĺ Központ Zrt. a fele|ős. Az évek során a

bértők az eredeti vasúti típusházakat a haszná|ati igényeĺknek megfe|elően bővítették ki,

nagyrészt építési, ĺlletve fennmaradási engedél|ye|. A társasházzá a|apítást minden esetben

meg ke||, hogy előzze a meg|évő á||apot fe|tüntetése a földhivatali a|aptérképen. Tekintettel

arra, hogy ez csak a hatáĺyos építési szabályzat e|őírásainak va|ó megfe|e|és esetén

lehetséges, a lakók viszont a bővítmények, to|da|éképítmények visszabontásában a kis

lakásméretek mĺatt nem érdeke|tek, szükséges az építési övezet beépítési paramétereinek

minimális módosítása'

2.

A Budapest Főváros V|||. kerÜ|et Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő Budapest V|||.

kerület, József utca f7 ' szám a|atti 35204 helyrajzi számú te|ek értékesítése kapcsán a

lorÉsz 3. mel|ék|etét képező kerületi szabá|yozási terv az a|ábbi irányadó szabá|yozási

e|emet tartalmazza a te|ekre vonatkozóan: öná||ó he|yrajzi számon, útként nyi|vántartott

magánút javaso|t he|ye. Amennyiben ez a szabá|yozási elem irányadó marad a telekre,

e|lehetet|enÜ| a te|ek értékesítése, mive| az e|őzőekhez kapcso|ódóan a JoKÉsZ 38. 5 (2)

bekezdése szerint a 35204 he|yrajzĺ számú onkormányzati tu|ajdonú te|ek is érintett' ,,Az

alábbi telkek a környezetfej|esztés, a kapcsoIatok és a közterületek kia|akítása és

megva|ósítása, a szükséges telekaIakítás megvalósítása esetén építhetők be. A

teIepÜ|ésrendezési cé|ok megva|ósítási kö|tségeinek átvá||aĺását a TeIepü|ésrendezési

szerződés rogzítl,,. Ez a szabá|y a beruházőt szerződésre köte|ezi a Budapest Főváros V|||.

kerü|et Józsefvárosĺ onkormányzatta|. Tekintettel arra, hogy szintén a tömbben lévő Horváth

Mĺhá|y tér 15. szám alatti te|ek terveiben ez a magánút nem szerepe| (erre vonatkozóan a

Beruházó telepü|ésrendezési szerződést kötott az Önkormányzatta| a 72/2oL7. (l|l'09.) sz.

képviselő-testÜletĺ határozat aIapján), íev okafogyottá vá|t a sajátos jogĺntézmény

BUDAPEsT V|ll. renÜur lórÉsz vóoosíĺÁs
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BUDAPEsT rŐvÁnos vllt. rrRÜlrr JózsErvÁnosl oNronvĺÁNyznr

fenntartása a József u. 27. szám alatti te|ken. A te|keket tartalmazó tömbben (244. tömb) öt

te|ket érint a sajátos jogintézmény körülhatáro|ása, Ęy ezek mindegyikérő| ezt cé|szerű

törö|ni, ami a lórÉsz 38. s (2) bekezdésének hatá|yon kívü| helyezését is jelentené.

4. A MóDosíľÁs nńľÁľrĺnszľÁsA

1.

Az L4-V|!l-1 ovezetben kizáró|ag a beépítési mérték kérdéses, az összes tobbi paraméter

betartható a terti|eten. A 38818/10 he|yrajzi számú te|ek je|en|egi beépítettségĺ mértéke a

fennmaradási engedé|yezési tervdokumentáció a|apján f4,3 o/o-oS, me|y meghaladja a

jelen|eg hatá|yos |egnagyobb megengedett beépítési mértéket |2o %|. Ezen okokra

hivatkozva Budapest Főváros Kormányhivata|a V. Kerü|eti Hivatala az ingatlanon a meglévő

négy|akásos lakóépület északnyugati Iakásának bővítésére (szélfogó) vonatkozóan a

fennmaradási és egyben haszná|atbavételi engedélyét nem adta meg, mive| a beépítési

mérték megha ladja a megengedett Iegnagyobbat.

Tekintette| a fentiekre szükségessé vá|t az L4-Vll|-1 jelű építési övezet beépítési mértékének

módosítása 2o%-ró| 25%-ra. A módosítás csak a már meglévő bővítményekre vonatkozóan
javaso|t, hogy további bővítésre ne legyen Iehetőség, mert a jelen|egi épti|etek

nagymértékben e|térnek az eredetĺ típusházaktó|, ami viszont a terü|et egységes

teIepülésképének nem tesz jót.

2.

A kerületben zaj|ó fejlesztések is igény|ik az egyértelmri, vi|ágos jogszabá|yi környezetet,

melyet a hatályos szabályozási terv nem tud teljes mértékben kielégíteni. Sztikségessé vált

tehát a lórÉsz áttekintése, hogy ne |egyenek o|yan e|őírások, ame|yek az e|lentmondások

miatt e||ehetetIenítenének beruházásokat.

A módosítás célja tehát az ún. MÁV-telep (Salgótarjáni út - Hungária krt. - vasúti terÜ|et á|ta|

határo|t terü|et) esetében a fennmaradásĺ és a haszná|atbavéte|i engedé|yezési e|járás

va|amint, a Budapest V|l|. kerÜ|et, József utca27, szám a|atti,35fo4 helyrajzĺ számú telek

esetében az értékesítés e|ősegítése.

BUDAPEST V|||' xeRÜuĺ lórÉsz ľvlóoosÍĺÁs
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Műho|dfe|véteI a terÜ|etről (forrás: https://www.googIe.hu/maps)

A244, tömbre vonatkozó KSZT kivágat a JóKÉsZ 3. meIlék|etébő|.
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BUDAPEST VIII. KERULET

lozservÁRos KERÜLEil ÉpíľÉsl
szABÁLYzATÁnol szol.o

66 l 2oo7. (x ! |.2!.| ö ĺĺ ro n ľvl Áru vzATI R E N D E L ET

ĺvlooosíľÁsÁNAK
TERVEZETE

BUDAPEST V|||. xEnÜuĺ.lixÉsz ĺrłooosíĺÁs
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BUDAPEST rivÁnos vtll. rrRÜlrĺ JozsrrvÁRosl oNronvÁNyznr

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Jĺízsefváľos onkormányzataKépvisető-testületének
...lf0t7 .(...) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefváľos Keriileti Építésĺ Szabáiyzatáľól (JOKESZ) szóló 6612007. (xII.12.)
iinkormányzati ľendelet mĺódosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testi'ilete az épített
környezet a|akitásźlróI és védelméről szóló |997. évi Lxxvm. törvény (a továbbiakban:
Etv.) 13. $ (1) bekezdésében kapott felhatatmazts a|apjźn, valamint Magyarország helý
önkormányzatairól sző|ó 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 1. pontjában, és
azEtv.6. $ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében e|jźma a következőket rendeli el:

1. s A ĺorÉsz 25. $ kiegésnj|az(5) bekezdéssel:

o Á IurÁV _ utep (SatgótaĘáni út _ Hungária lrłjnit _ vasúti terület) teriiletén:

(") meglévő beépítés esetén, a beépítés mértéke maximum 259ó lehet.

2.s A ĺorÉsz 38.$ (2) bekezdése törlésre kerül:

(2) Az alábbi telkek a környezetfejlesztés, a kapcsolatok és a közterületek kialakítósa és megvalósítása, a
szülrséges telekalakítás megvalósítása esetén építhetők be. A településrendezési célok megvalósítási
költségeinek ánóllalását a Településrendezési szerződés rögzíti:,

Tömb
sorszóma

Az érintett telkek helyrajzi szama

244. ttimb 35 192

35194

3s203

35204

35205

3. s A JOKESZ 3. mellékletének a 244. tomb terĹiletéľe vonatkozó szabźiyozźsi tervi elemei
helyébe ezen rendelet 1. mellékletének szabtiyozźsi tervi elemei lépnek hatźůyba.

4. $ Ez a rendelet az e|fogadźtst követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indított építési tigyekben kell alkalmazni.
Budapcsto 2017. július ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

BUDAPEsT V|||. xEnu lrr lirÉsz rvlóoosírÁs
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I. sz. melléklet

BUDAPEsT V|||. re RÜlrľ.lórÉsz ĺvtooosi.rÁs
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Ugyiratszám: BP/í002100192.212017
Ügyintézö: Yáncza Dominika Lívia

Tárov: állami fôépitészi eljárás' záró szakmai
vélemény
Budapest Vl||. kerü|et JlKÉsz módosítás
Melĺék|et:-

Hiv. szám:26-62212017

Telefon:

E-mail:

BuoRprsĺ FovÁnos
KoRMÁNYHIVAIALÁ,

7*. .cz. 4ł^C.t\ąthŁ

06-1/485 69 16

Vancza.Dominika. Livia@bfkh.gov.hu

Kére m, levelében hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Dr. Kocsis Máté Polgármester
Budapest Főváros V!||. kerület
Józsefváros onkormányzata
1082 Budapest,
Baross utca 63-67.

Tisztelt Potgármester Úr!

Köszönettelvettem tárgyitelepri|ésrendezésieszköz készítésére vonatkozó megkeresését, melyre hivat.
kozott számú |eve|e a|apján a te|epülésfej|esäési koncepcióró|, az integrá|t településfej|esztési stratégiá.
ró| és a településrendezési eszkÔzokrŐl, valamint egyes telepÜ|ésrendezési sajátos jogintézményekrő|
szćl|ó 3,|4|2012. (Xl. 8.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Trk.) fe|hata|mazása a|apján az a|ábbi zárő
szakmai véleményt adom.

Az ál|amĺfőépĺtészi e|járásban aTrk' 42|A. $ bekezdés szerint hiányta|anu| kerÜltek megkí'i|désre a do-
kumentumok, záró szakmai vé|emény adható.

A partnerségiegyeztetés Budapest Fováros VlIl. kerü|et onkormányzatának 8l2o17 (|l|. 10') oK. rende-
letéve| jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabá|yaiban fog|a|tak szerint |ezaj|ott' Az egyeztetés során
nem érkezett észrevéte|'

A tervezette| kapcso|atos szakmai véleményem:
- Szakmai szempontbó| megfonto|andónak tartom a uÁv-telep beépítésének növe|ését, mivel az

bárme|y épületen |ehetoséget ad további zavaro toldalékok építésére'
. Kérem a 2. $-ban a 'tör|és'' he|yett a ,,hatályon kívül he|yezés'' kifejezés haszná|atát.

A tervezetekke| kapcsolatban záró szakmai véleményemben további észrevéte|t nem teszek, de fe|hĹ
vom szíves figyelmét arra, hogy a joga|kotásró| szó|ó 2010. évi GXXX. törvény 2's (4) bekezdés b) pontja

érte|mében az önkormányzat Képvise|ő{estÜlete á|taĺ a|kotott rende|etnek i||eszkednie ke|| a jogrendszer
egységébe.

Tárgyi telepu|ésrendezési eszkoztjk e|fogadása, és hatályba|épése a Trk. 43. $.ban fogla|t e|őírás szerint
történhet' A te|epü|ésrendezési eszköz eĺfogadását kovetoen a Trk. 43. $ (2) bekezdésében fog|a|tak
szerint ke||e|járni.

Kérem, hogy szíveskedjen intézkedni a jóváhagyott te|epĺl|ésrendezési eszkoz eov hite|esített oapíra|a-
ou, valamĺnt eqv diqitá|is pé|dánvának megkü|déséro| a Trk 43' s (3) bekezdés szerinti szakmaĺ vizsgá-
lat és irattári e|he|yezés cé|jábol Irodám részére.

Kormánymegbízotti Kabinet - A||ami foépítész
1 056. Budapest, Váci u' 62.64'; Postacíĺn: 1 364 Budapest' PÍ'' f34 _Telefon' +36 (1 ) 4856945

E.mai|: sersline'kocsi'margĺt@bíkh'gov'hLl - Hon|ap: wrvw.kormanyhivata|'h.,

Io
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Fe|hívom szĺves figye|mét, hogy a jóváhagyott telepÜ|ésrendezési eszkilz Étv. a. s (4) bekezdés szerinti
nyi|vánosságáró|, továbbá a Trk. 43. $ (2) szerinti kÖzzétételrö| illetve eĺérhetövé téte|röl a Po|gármester.

nek gondoskodnĺa ke||.

Budapest, 2017. augusztus 29.

Dr' György lstván
Kormánymegbízott megbízásából

Tisáelettel:

Erró|értesÜl:
1.) Cĺmzett
2.) Budapest Fóváros Kormányhĺvatata, ÉonorF Föosztá|y, Ttrvényességi Fe|Ügyeleti osztály
3.) |rattár
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľos onkormányzataKépvĺselő.testületének
. .. D017 .(...) tinkoľmá ny zati,rendelete

aJőzseÍválľos Kerĺileti Epítésĺ Szabáiyzatáról (JOKESZ) szóló 6612007. (KI.12.)
iinkormányzati rendelet mĺídosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő.testĺiletę az épített
kĺiľnyezet alakításĺĺról és védelméról szóló |997. évi LXXVIII. tĺirvény 62. $ (6) bekezdés
6. pontjában kapott fe|hata|mazás alapjĺĺn, valamint Magyarországhe|ý önkormĺĺnyzatairől
sző|ő 201-|. évi CLXXXIX. törvény.23. $ (5) bekezdés 5. pontjában megállapított
feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

1. $ Budapest Fővárosi VI[. keľület Józsefvárosĺ onkormányzat Képvisel.testůĺletének
a Józsefváľosi Keľületi Építési Szabáůyzatáről. 1ĺoxnsz) szóiől 66t2007. (xII.12.)
önkormányzatĺ rendelete (a továbbĺakban: Rendelet) 25. $.a a kiivetkező (5)
bekezdéssel egészül ki
o A MÁV - telep (Satgótarjĺźni út - Hungźria karft _ vasúti terület) teriiletén:

(ą) meglevő beépítés esetén, a beépítés mértéke muimum 25% lehet.

2. $ Hatályátvesztí a Rendelet 38. $ (2) bekezdése.

3. s A Rendelet 3. mellékletének a 244, tómb területere vonatkozó szabźůyozátsi tervi elemei
helyébe ezen rendelet 1. mellékletének szabáiyozźlsi tervi elemei lęnek.

4. $ Ez a rendelet az e|fogadást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatźůyba lépését
követően indított építéstigý eljĺárásokban kell alkalmazni.

Budapest,2017.

Danada.Rĺmán Edĺna
jegyző

dr. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ
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