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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi El 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi CI 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi O 
Bizottság véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi D 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság El 
véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi El 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
és A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság valamint a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 

Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Több fejlesztési beruházás kapcsán kapott elektronikus megkeresést az Önkormányzat 
Városépítészeti Irodája arra vonatkozóan, hogy jelmagyarázatbeli hiányosság található a 
36/2019.  (VI11.22.) Ok. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a  Ganz  negyed egy része és a 
Tisztviselőtelep Kerületi Építési Szabályzatáról (GTKÉSZ)  2.  mellékletében, illetve hogy rajzi 
korrekcióra van szükség a  34/2019.  (VI11.22.) Ok. rendelet a Palotanegyed Kerületi Építési 
Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ)  1.  mellékletében. 

ÉRKEZETT 

2028  JCIL  08. 



A  Képviselő-testület  238/2020. (V.28.)  számú határozatában döntött a GTKÉSZ és a 
PALOTAKÉSZ egyes adminisztrációs hibáinak állami főépítészeti eljárás keretében történő 
javításáról.  A  javított dokumentációk tervezetét garanciális javításként, az URBANITAS 
Tervező és Tanácsadó Kft. elkészítette. 

A  Képviselő-testület az Alaptörvény  32.  §  (2)  bekezdésében és a Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  5.  és 
6.  pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm.rendelet)  29.  §-a alapján megalkotta a településfejlesztéssel, a 
településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
17/2018.  (VII.18.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:  Or.).  Az  Or.  valamint a 
Korm.rendelet  29/A.  §  (6)  bekezdése alapján az Önkormányzat  2020.  június  12.  napjával a 
társadalmi bevonás keretében a tervezeteket véleményezésre bocsátotta a partnereknek 
(https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/204 weboldal; kerületi újság; lakossági fórum 
2020.06.22;  e-mailes megkeresések). 

A  Korm.rendelet  29/A.  §  (7)  bekezdésének  b)  pontja alapján a partnerek  2020.  július  30. 
napjáig javaslatokat, véleményeket, észrevételeket tehettek az elkészült tervezetekkel 
kapcsolatban. Javaslat, vélemény, észrevétel a megadott határidőn belül nem érkezett. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Korm.rendelet  42/A.  §  (1)  bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetés során beérkezett 
vélemények elfogadása vagy elutasítása és a partnerségi egyeztetés lezárás a Tisztelt 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a tervezetekkel kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása és a záró szakmai 
vélemény megkérése az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivataltól. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése az Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  5.  és  6.  pontján, a KKKB  3/2019. 
(XI. 27.)  Ügyrend  11/1/d  pontján és a II. függelék  1.1.5  pontján, az Étv.  16/A.  §  (1)  bekezdésén 
és a Kormányrendelet  20.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

Melléklet:  
I. sz. melléklet: Palotanegyed Kerületi Építési Szabályzat (PALOTAKÉSZ) módosítása 
2.  sz. melléklet:  Ganz  negyed egy része és a Tisztviselőtelep Kerületi Építési Szabályzat 

(GTKÉSZ) módosítása 
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(RA) 
Pikó  A 

polgár 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
..../2020.(VII.16) határozata 

GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elírásainak javításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
lezárására és a záró szakmai vélemény megkérésére 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.  a partnerségi egyeztetést lezárja, és felkéri a polgármestert a záró szakmai vélemény 
megkérésére az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivataltól. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  július  16. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2020.  július  8. 

T" nyességi ellenőrzés: 

1A2AL-vtk___--1 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Múzeum körút - Rákóczi út - Blaha Lujza tér északi és keleti oldala - József körút - üllői út 
anal  határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) 

szóló  34/2019.  (VI11.22.) önkormányzati rendelete módosítása 

Trk.  42/A.  § szerinti eljárás 

A.
Ä

.t
 

URa rberr S 

URBANITÁS TERVEZŐ  ÉS TANÁCSADÓ Kit 
Vezető tervező: Berényi  Maria  TT/1É  01-0654 



• . • . • 

• : • 34537' • • : • 

A  Trefort utca  3-5.  szám alatti  (365534  hrsz.) 
ingatlannál az építési hatóság nem találta 
egyértelműnek a meglévő épülethez 
csatlakozó nyaktag szélességében 
megszakított „telek zöldfelületként fenntartandó 
része" szabályozási elem helyét.  

A  módosítás „telek zöldfelületként fenntartandó 
része" szabályozási elem nagyságát kis 
mértékben csökkenti és méretezi, ezzel 
szélesebb lehetőséget biztosít a meglévő 
műemléképület és a tervezett bővítésének 
összekötésére. 

Bevezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  34/2019.  (VIII.22.) 
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Múzeum körút - Rákóczi út - Blaha Lujza tér északi és 
keleti oldala - József körút - Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési 
Szabályzatát (PALOTAKÉSZ). 

A  terv gyakorlati alkalmazása során, a Fővárosi Kormányhivatalhoz átkerült építési hatóság jelezte, 
hogy egy-két szabályozási elemet nem tart egyértelműnek és ezért kérte ezek pontosítását. 

Mivel csekély jelentőségű elemekről van szó, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet  42/A.  * szerinti 
állami főépítészi eljárás keretében módosítható a rendelet. 

A  javasolt módosítások ismertetése: 

A  PALOTAKÉSZ  1.  melléklete szerinti Szabályozási terv (továbbiakban: PSZT) módosítása 

1.  módosítás:  

II/A-2 és IFA-3  szelvények -  14.  számú tömb: Puskin utca— Trefort utca — Szentkirályi utca — Bródy 

S. utca által határolt terület 

2.  módosítás:  
A  „telek zöldfelületként fenntartandó része" szabályozási elem helye — a kiterjedésének módosítása 
nélkül — további méretezéssel kiegészítve került ábrázolásra még az alábbi tömbökben: 

II/A-2 szelvény -  13.  számú tömb;  23.  számú tömb;  24.  számú tömb 
II/A-3 szelvény:  14.  számú tömb;  15.  számú tömb;  16.  számú tömb 



11/4-2  szelvény: 

23 s:iinui tomb 



14.  szcinni hunt) IS,  számú tömh 

16.  számú tömb 



Jóváhagyásra kerülő munkarész: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (......) önkormányzati rendelete 

a Múzeum körút - Rákóczi  tit  - Blaha Lujza tér északi és keleti oldala - József körút - Üllői út 
által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

34/2019.  (VI11.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(PALOTAKÉSZ) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény  62.  §  (6)  bekezdés  6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  6.  pontjában és az épített 
környezet átalakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény  13.* (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Múzeum körút 
- Rákóczi út - Blaha Lujza tér északi és keleti oldala - József körút - Üllői  fit  által határolt terület 
(Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  34/2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendeletének 
(a továbbiakban: PALOTAKÉSZ)  1.  melléklete szerinti Szabályozási terv 

a) II/A-2 jelű  „2"  szelvény számú melléklete helyébe jelen rendelet  1.  melléklete lép, 
b) IVA-3 jelű  „3"  szelvény számú melléklete helyébe jelen rendelet  2.  melléklete lép. 

2. 

E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 

Budapest, 2020.  

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 
jegyző polgármester 



stelvény szárno: 
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s.. A .‘ BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS 34/2019.('11.22.)önk. rendelet 

PALOTAN EGYED ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA melléklet 

URBANITAS SZABÁLYOZÁSI TERV 
Hattilyos:  202a  .... 

• L__ m1:2000 



2.  melléklet a  .../2020.( ) rendelethez 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS 
PALOTANEGYED ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Orczy út - Kőbányai út - Könyves Kálmán körút - Üllői út által határolt terület 
(a  Ganz  negyed egy része is a Tisztviselőtelep) Kerületi Építési Szabályzatáról (GTICÉSZ) 

szóló  36/2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendelete módosítása 

Trk.  42/A.  § szerinti eljárás 

URAI=C7 T S 

URBANITÁS TERVEZŐ  ES  TANÁCSADÓ Kft. 
Vezető tervező: Berényi Mária TT/1É  01-0654 



A  K-Eü/T-1 és K-Eü/T-2 övezetekben kijelölt 
építési helyek mellett az oldalkert méretezése 
a  H/2  (homlokzatmagasság fele) jelöléssel az 
építési hatóság által nem értelmezhető. 

o— cr)  
Az OTEK I. számú melléklet  52.  pontja a 
homlokzatmagasság definiálásánál a „Hm" 
rövidítést alkalmazza, melynek alapján a 
GTSZT jelen módosítása is a Hm/2 
megjelölést veszi át „a homlokzatmagasság 
fele" érték rögzítésére. 

Bevezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  36/2019.  (VIII.22.) 
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az Orczy út - Kőbányai út - Könyves Kálmán körút - 
Üllői út által határolt terület (a  Ganz  negyed egy része és a Tisztviselőtelep) 
Kerületi Építési Szabályzatát (GTKÉSZ). 

A  terv gyakorlati alkalmazása során, a Fővárosi Kormányhivatalhoz átkerült építési hatóság jelezte, 
hogy két szabályozási elemet nem tart egyértelműnek és ezért kérte ezek pontosítását. 

Mivel csekély jelentőségű elemekről van szó, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet  42/A.  § szerinti 
állami főépítészi eljárás keretében módosítható a rendelet. 

A  javasolt módosítás ismertetése: 

1. A  GTKÉSZ  1.  melléklete szerinti Szabályozási  ten,  (továbbiakban: GTSZT) módosítása 

II/C-5 jelű szelvény -  422.  számú tömb: Orczy út—Batsányi utca —Delej utca —Üllői út által határolt 
terület 

2.A  GTKÉSZ  2.  mellékletének módosítása: 

„Az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei" című  2.  melléklet „Tisztviselőtelep (T)" 
megjelölésű táblázatának sorszámozása téves és a  13.  sor E oszlopában egy elütés folytán  „60"  helyett 
430"  szerepel, ami építési hatósági szempontból nem értelmezhető. 
A  módosítás a táblázat cseréjét irányozza elő 



Jóváhagyásra kerülő munkarész: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (......) önkormányzati rendelete 

az Orczy Út- Kőbányai út - Könyves Kálmán körút - Üllői  tit  által határolt terület 
(a  Ganz  negyed egy része és a Tisztviselőtelep) 

Kerületi Építési Szabályzatáról (GTKÉSZ) szóló 
36/2019.(VIII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény  62.  §  (6)  bekezdés  6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  201  L évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  6.  pontjában és az épített 
környezet átalakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény  13.§ (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Orczy Út 
- Kőbányai Út- Könyves Kálmán körút - Üllői  tit  által határolt terület (a  Ganz  negyed egy 
része és a Tisztviselőtelep) Kerületi Építési Szabályzatáról (GTKÉSZ) szóló 
36/2019.(VIII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: GTKÉSZ) I. melléklete szerinti 
Szabályozási terv II/C-5 jelű  „5"  szelvény számú melléklete helyébe jelen rendelet  1.  melléklete 
lép. 

(2) A  GTICESZ  2.  mellékletének „Tisztviselőtelep (T)" című táblázata helyébe jelen rendelet  2. 
melléklete lép. 

2. § 

E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 

Budapest, 2020.  

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Pikó  Andras 
polgármester 



URBANITAS 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS 
GANZ NEGYED és TISZTVISELŐTELEP 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 
Hatályos:  2020.  .... 

36/2010(0111.22j  önk. rendelet 
1.  melléklet 

SZABÁLYOZÁSI TERV 
m1:2000 

satheyezés 



2.  melléklet a  .../2020.(....)  rendelethez 

Tisztviselőtelep (T) 

1.  Nayvárosias, icilemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület (Ln-2 
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legki_ 
sebb 
zöld 

felülete 

mtaiä_ 
nos célú 

parko- 
lá si 

 

felett alatt szmá sztryp legfeljebb legalább legfeljebb 

4 fl2 ai V % 

 

In: geld  Id 

 

5. Ln-2/T-1 Z 600 16 
35 
s45 

50 
s60 

35 
25 

1,0 
s1,2 0,5 

 

5'5 
7,5 

10,5* 

6. Ln-2/T-2 Z 800 18 
55 
s65 

70 
s80 

30 
s20 

3,0 
s3,5 

1,1 

 

12,5 21,0 

2.  Kisvárosiasjellemzően zártsorú be6 ítésu lakóterület  Lk-1 

7. Lk-1/T-1 Z 600 16 
35 
s45 

35 
s45 

50 
s30 

1,2 
s1,25 0'5 

 

4'5 
7,5 

10,5* 

8 Lk-1/T-2 Z 600 16 
40 60 40 1,5 

0'8  

 

7,5 12,5* 

     

s55 s75 s30 s1,75 

    

9- Lk-1/T-Int Z 2000 

 

40 60 30 1,5 2,0 

 

7,5 12,5 

3.  Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület  i-1 

10. Vi-1/T-1 Z 6000 50 45 90 20 
10I" 

2,5 
s3,0 1,5 1.  melléklet 

szerint 

  

II. Vi-l/T-2 Z 5000 50 
65 
s75 

85 
1000  I 

20 
15(2) 

4,0 
s4,5 1,7 

 

6,0 28,0 

4.  Intézményi, jellemzően szabadon  MI6  jellegű terület  Vi-2 
12. Vi-2/T-1 Z 6000 50 45 80 20 2,4 1,0 

 

8,0 20,0 
13. Vi-2/T-2 SZ 3500 35 45 60 20 0,75 0,5 

  

28,0 

5.  Különle  es  eaészséaüayi terület K-Eii 
14. K-Eiiff-1. SZ 4000 30 70 80 

100" 
10 4,5 1,0 

 

16 35,0 
(K) 

IS. K-Eü/T-2 SZ 5000 40 60 60 15 3,0 1,0 

  

35,0 

6. Közpar erü let (Zkp) 
16. Zkp/T-1 SZ 3 5 75 0,07 3,0 4,5 

17. SZ szabadon állá beépítést mód 
18 Z tat-ism-6  beépítést mód 
19. s sarok telek esetén 
20. K kialakult 
21. at mélygarázs esetén 
22. (21 mélygarázs  I00%-os  beépítése esetén a  8.§ (7)  bek. szerint az előírások szerint 
23 

 

A  szomszédos beépítésekhez illeszkedve, kialakult állapot esetén alkalmazható 
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