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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester
A kepviselő-testĹileti ülés időpontj a: 20| 4. június 25.

Táľgy: Javaslat új ľendelet megalkotására
v

á|toztatásĺ tilalommal tisszefü ggésben

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni,

a volt

. sz. napirend

Ganz.Mávaggyár teľületén elľendelt

a rendelet elfogadásźlhoz minősített szavazattobbség

szĺikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményezi

tr

Hatźr ozati jav as|at a bizottság. szźffiźLra:

A

Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság javasolja

a Képviselő-testtiletnek az

előte{esztés

mestársvalását.

Tĺsztelt Képviselő.testůilet !

L

Előzmények

A Képviselő-testtilet a323/20|3. (V[I.29.) szétmíhatźrozatźnak1. pontjában dontött

arrő|,

hogy módosítja Józsefuĺĺros Kerületi EpítésiSzabźl|yzattlt a vo|t Ganz-Mźxag teľületľe
vonatkozóan, ktilönös tekintettel az ott megjelenő funkciókra és a megvźitozottjogszabálý
környezetľe.

A

településrendezési eszkoz módosítása érdekében kĺilső szo|gáitatőt (tervező) szükséges
igénybe venni. A Vaľosgazdźt|kodási és PénzĹigyi Bizottság az 53312014. (V.16.) szźmil
hatźtrozatźĺbandöntött a JOKESZ módosításara vonatkoző beszerzési eljĺárás eľedményérőlés
nyertes ajánlattevőnek minősítette PRo ARCH ÉpítészStudió Bt.-t (székhely: 1085
Budapest, József kľt. 3 6., céĄegyzékszźma: 0I -06-2t37
alźńré.sra került.
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A tervezési szerzódés Felek között
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A Képviselő-testtilet megalkotta a

Gaľz-li'ĺ.źľvagterületen (5859913 hĺsz.) vźitoztatási tilalom
elrendeléséről szóló |9 l 201 4.(v |.I2.) sz. rendeletét.

il. A beteľjesztésindoka
A Kormĺĺnyhivatal törvényességi szakmai

segítségnyujtás körében észrevételezte,hogy a
vtitońatási tilalomľól szóló rendelet területi hatálya nem egyezik meg a szabá|yozási terv
minimális területével, a 3|4|20I2.(XI.08.) Korm. rendelet 20.$ (7) bekezdésében foglaltak
alapján.

ilI.

Tényállási adatok

2Ot4. június 23-źľ-a Koľmányhivatalban az onkormźnyzat képviselői, a Kormányhivatal
töľvényességi felügyeletet gyakorló munkatársa és az állami főépitész egyeztetést taľtottak a
felmeĺĹilt kérdésektisztźzása érdekében.A Koľmányhivatal képviselői tźlmogatva az
onkormanyzat szźndékát a Ganz terĹileten uralkodó helyzet megoldásráľa, javasoltfü, hogy
kerüljön módosításľa a |9l20t4.(vI.l2.) sz. ľendelet terĹileti hatáLya, íw a kifogásolt
előírások szabályossá tehetőek és a rendeletet nem kellvisszavonni és újat alkotni' Javasoltĺík
továbbá a ľendelet indokolásában hivatkozľi a tervezésíszęrzodés meglétére, mert ez nem
derült ki a számukra és ez is jogszabálý kritéľium a vźltoztatási tilalom elrendeléséľe.
Javasoltfü, hogy új ľendelet kerĹiljön megźiIapításta az új területi lehatarolással.

Iv.

Diintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Képviselőtesttilet

a volt Ganz-Mávag terĹileten a vá|toztatttsi tilalom elrendelésérőlszóló
önkormányzati rendeletet visszavonja, helyette a törvényességi javaslatok a|apjźn újat alkot,
mely hatályba lép 20|4.június 26-an. A területi lehataľolás (Kőbanyai út _ Könyves Kálmrĺn
körut _ Vajda Péteľutca _ Bláthy ottó utca _ Orczy,Út _ Otczy tér źita| hatarolt teľĹilet) így
megfelel a településszerkezeti egłség3I4|20I2.(XI.08.) Korm. rendelet 2.$ 10. pont szeľinti
előírásainak.

v.

A diintés célja' pénzůigyi hatása
A döntés cé|ja a volt Ganz-Mávag terület

źlt|áthatő, szabźĺLyozźtssaliľanýtott fejlődésének
biztosítása, aszabźiyozźshatźilybalépéséiga nem kívránt folyamatok megá||itása.
A döntés pénnlgý fedezetet nem igényel.

vI.

Jogszabályi kiiľnyezet

sző|ő 20|1. évi CLXXxx. tĺirvény42.
szeľint a képviselő-testiilet hatásköréből nem ruháĺzhatő át a rendelalkotás.

MagyarországheIý önkormányzatairőI

s |.

pontja

AzÉtv,20. $ (1) bekezdés a) pontja szerint az éintettteľületre vá|toztatźsi tilalom rendelhető
időszaktĺra annak hatálybalépéséig. (2) bekezdés
el a helý építésiszabá|yzat készítésének
^
s azt
alap1áĺ a tí|a|mat a feltétlenül szükséges mértékreés időtartamľa kell korlátozĺĺ,
mar
nem
okok
alap1áu|
szolgźiő
ha
az
elrendelésének
kell
szüntetni,
meg
haladéktalanul
állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatźú a helý építésiszabályzat felülvizsgát|atáva| együtt el
kell végezni.

AzEtv.21. $ (1) bekezdés alĄźn a helý építésiszabźiyzat készítésérevonatkozó

írásos

megállapodás megléte esetén a helý építésiszabáIyzat készítésénękiđószakźraazok
hatálybalépéséig,de legfeljebb hráľom évig az érintett teľületľe a települési önkoľmányzat
rendelettel vźitoztatási tilalmat írhat elő.

A

váltonatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építménýlétesíteni, meglévő
építménýź.ľra\akitan:,bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügýhatósági
engedélyhez nemkötött értéknövelő vá|toztatást végrehajtani nem szabad.
Mindezek a|apjźnkerem a mellékelt önkormanyzati rendelet elfogadását.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői
[ľoda, Városfej lesztési és Fő építészi
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Budapest, 2014.június 24.
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Ügyintézö: Dr. Kiss Marietta
Telefon: 328.586'ĺ
E-mail: kĺss.marietta@bfkh.hu

Mel|ék|eľ.
Hiv. szám:-

Danada.Rimán Edina

Jegrző

Budapest Főväros V|!l. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat
Budapest

Tisztelt Jegyzó Asszony!
Mag1ľarország he|yi ĺjnkormán}zatairó| szóló 201í. évi clJXX|x. tĺjrvény132. s (ĺ) bekezdés k)
pon$ában meghatározott szakmai segítsegnyÚjtás keretében a Ganz-Mávag terü|eten (58599/3 hrsz.)
ľáltozatási tiialom e|rendeléséĺöl szó|ó í9/20í4.(Vl.í2.)Budapest FÔváros Vll|. kerület Jlzsefoáľosi
tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|ete á|tal alkotott rendetetteĺ (a továbbiakban: Ör.) kapcso|atosan az
a|ábbiakat szeřetném szĺves Íigye|mébeaján|ani.

Az épÍtettkörnyezet ałakitasáró| és védelméról szóló .í997. évi LxXV|ll. törvény (a továbbiakoan: Év.;
21. s (ĺ) békezdésefę|hata|mazást ad a te|epülési önkormánpatoknak aĹra, hogy a he|yi épÍtési
.a helyĺ épitésiszabá|yzat
szabá|yzat készítésérevonatkozó írásos megá|lapodás meg|éte esetén
készÍtésénekidószakára azok hatályba|épéséig, de |egfe|jebb három évig azérintett ter{iletre rendeĺettel
vá]toztatási ti|almat írjanak elö.

a változtatási tilalom e|rende|ése a helyl épĺtésiszabályzat készíteséhez
kötődlt az iĺnkormänyzat|rende|etnek összhangban kell á||nla a helyi épĺtésiszabályzatľa

Teklntette| arra' hogY

vonatkozó ľnagasabb szintii jogi szabályozással.

A he|yi épĺtésiszabályzatokra vonalkozó résáetes szabályokat a

te|epülésfej|esztési koncepcĺóró|, az
integrált telepu|ésÍejlesäésistratégiärr| és a telepĺi|ésrendezésieszközökró|, va|amint egyes
te|eptllésrendezési sajátos jogĺntézményekĺö|szi|i 314t2o12. (x|'8.) Korm' rendelet (a továbbĺakban:
Kr.) állapítja meg' A Kr tV. fejezete a fóváros településrendezési eszkózeire az áłta|ánostól eltéró
- ĺgy azokhoz
szabályokat határoz meg, amelyeket a kertileti építésiszabályzatok készítésénél
kapcso|ldóan a vá|toztatási tĺlaImat elrendelő rende|eteknéĺ ĺs - figye|embe kell vennie a kerlileti

ĺ5nkormányzatoknak.

Azor. tenileti hatá|yakizárô|ag az 58599/3 he|yrajziszámú te|ekre terjed ki.A Kr' 2o' $ (6) bekezdése éńelmében kerÜ|eti építésĺszabá|yzat - a Duna-parti építésiszabá|yzat
kívéte|éve|,a) a kerťile t

te

ĺjes közig azgatá si
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b) az egyĺitt teruezendő területekre - ametyek cĺsszességében
lefedik -,

a

kerĺjlet tetjes ktizigazgatási terúFetét

c) killon aZ együtt teruezendő terüIetrc vagy terüIetekĺe, és küIön az együtt teruezendő terÍIĺeten,

tertjleteken kíł1ĺilikerĹ)leti közĘazgatásÍ teriilete, vagy

d) külijn

a (7)

bekezdésben meghatározott telektömbre,

ki5zĺgazgatási terütete késztJl,"

és kíjlon a

telektijmbi5n kívüIi kerťJleli

A Kr. 20. $ (7) bekezdése szerint kivételesen kászii|het kerü|eti építeslszabá|yzat te|ektömbre ls'
í:í000méretarányú szabályozásIterwe!' az alábbi fe|tételek egyideiíi fenná|lása esetében:

,a) a szomszédos telektÖmb beépÍtésemár kialakult, változtatást nem Ígényel,
b) az adott telektÖmb meglévő tertllet felhasználása eltér a kömyezetre jellemzl, kialakult beépÍtéstöl,
vagy a kÖrnyező lakosságot szotgáló intézmény,
c) a telektömb tevezett felhasználása a környezeti elemek állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenal,
valamint
d) nem egyÜtt teruezendő teĺepülésszerkezeti egység tertjletén helyezkedik el."

Az Éw.2. s 26. pontja a teleWomb fogalmát az a|ábbiak szerint érte|mezi: ,a telkek otyan.csopoľtJa,
..
amelyet minden oldalrll köztemletvagy Észben mäs beépĺtésrenem szántterülethatáĺol,"
Amennyiben az or. által szabá|yozni kívánt terület a fenti meghatározásnak és a Kr. 20. s (7)
írt egytittes feltéte|eknek is megfe|el, nincs akadátya Kr. 20' $ (6) bekezdés d} pontja
bekezđésében
szerinti szabályozásnak, e||enkezö esetben'csak a Kr. 20. s (6) bekezdés b)-c) pontjaiban megĘatározótt
esetek alapján lehet megál|apítania rendeĺet területi

hatá|Ét.

:

Fe|hĺvom tiszte|t Jegľző Asszony szlves figyelmét arĺa, hogy amennyiben a szabályozásra a Kr. 20. s (6)
.t0.
b)+) pontjainak a|ka|m^"^sáva| kerti! sor, a Kr. 2' s 2. pon$a értelmezi az egyOtt 1gryezendő terület,

tetepü|ésszeĺkezeti egység fogalmát; A kerü|eti építésiszabá|yzat - és az ezzel
összefüggő váltoáatási ti|a|mat elrende|ĺj Ônkormánpatĺ rende|et teni|eti 'hatá|yát tehát
te|epii|ésszerkezeti eg}6égre ke|l megállapítani' ame|y a környezet sajátosságai, adottságai, karaktore
szempontjábó| egy egységkéntkezelendő gyÍijtőÚt vagy magasabb rendű Út, vasútvonal, vízfo|yás,
pontja pedig

a

természetie|em által határolt.
Bármelýk szabályozási módot vá|asztja is az Önkormányzat, a jogbiztonság érdekében a te|ektömb
.s
il|etve az egyÜtt teruezendó terület lehatáro|ását célszent a rende|et cĺmében kÍfejezésre juttafli.
.

Az Ör. idöueti hatá|yba léptetéséve|kapcso|atosan megjegyeznĺ kívánom, hogy a jęa|kotásról.szóló

2010. évi cxxx. törvény (a továbbiakban: Jat.) értelmében csak kivéte|esen eshet egybe a jogszabá|y
a
kihirdetesének napja a jogszabá|y hatályba|épéséneknapjával. A Jat. 7. s (2) bekezdése sżerint
'ńa
szabályozás célja mésként nem érhető el, a jogszabáIy hatälyba lépléséneknapja a kihiĺdetésnapja is
lehet, ebben az esetben a hatálybalépés idópontját lrában keII meghatározni, mely nem előzhetí meg a
kih i ńeté s időpo ntját."
jogszabályban meg kell határoznĺ
A|apesetben a Ja|. 7. $ (1) bekezdése a|kalmazandó, amely szerint
"a
jogszabáIy
kihiĺdetésétkövető valamely nap lehet."
a hatálybalépésének napjät, amely a
Kérem tisztelt Jegyzó Asszony, hogy szakmai vélemányem Íigyelembe vételéve! szíveskediék intézkedni
az or. hatá|yos jogszabá lyoknak megfeteló mldos Ításárll.
Budapest, 2o1 a.
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2. melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi OnkoľmányzatKépviselő.testületének
....12014. (.......) önkoľmányzati ľendelete

a Ganz.Mávag teľületen (Kőbányai út _ Kiinyves Kálmán ktiľút_ Vajda Péter utca Bláthy ottó utca _ orczy út _ orczy tér á,Jta| határolt teľĺileten)váitoztatási tilalom
elrendeléséről

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatásköľében eljárva, az épitett
környezet alakításáról és védelĺnérőlsző|ő 1997, évi LXXVil. törvény 21.$.ában kapott
felhatalmazás a|apjén, a kĺivetkezőket rendeli el:

Ganz-Mávag területen (Kőbányai út _ Könyves Kálmĺłn körut _ Vajda Péter utca _
Bláthy ottó utca _ Orczy íi _ orczy tér älta| hataľolt területen) telket alakítani, új
építménýlétesíteni, meglévő építménýźttalakitani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg
más, építéstigyrhatósági engedélyhez nem kötött értéknovelő véitoztatást végrehajtani
nem szabad a Józsefuĺíros KerĹileti ÉpítésiSzabźiyzatáľól (JOKÉSZ) szőIő 66/f007.
(XII.12.) ĺinkormanyzati ľendelet e rendelet által érintett terĹiletet érintő módosításanak
hatálybalépéséig,de legfeljebb 3 évig.

l.s A

2. $ Ez a rendelet 2014. június 26-źn lép hatályba, ezze| egýdejĺĺlega 19l2014.(VI.12.) sz.
rendel et hatá|y étt veszti.

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

INDoKoLÁs

A

Gaĺu-Mávag terület funkcióváltásának és hasznosíthatóságának tĺtláthatővá tétele a
Szabźiyzatźrő (JóKÉSZ) szóló 6612007. (Xtr.12.) önkormanyzati
Józsefuaros KerĺiletíÉpítési
hatálybalépéséigvźitoztatási tilalom elrendelésével
módosítások
rendelet módosításával és a
elérhető.

A

Városgazđźikodźtsiés Pénzügyi Bizottsźtg az 533ĺ20|4. (V.16.) szźrrlű hatźlrozatźtban
döntött a JoKESZ móđosítására vonatkoző beszerzési eljárás eredményérőlés nyeľtes
ajźn|attevőnek minősítette PRo ARCH ÉpítészStuđió Bt.-t (székhely: 1085 Budapest, József
kľt. 36., cégegyzékszáma: 01-06-213779). A tervezési szetzodés Felek kozött a|áírásra kerĹilt,
igy az 1997. évi LxxvIII. törvény 21.$ (1) bekezdése alapjĺína vá|toztatási tilalom
elrendelhető.

1.S
A teľületi lehatárolás (Kőbányai út _ Könyves Kálman korut _ Vajda Péteľ utca _ Bláthy ottó
utca _ Orczy tlt _ orczy tér źita| hatarolt terület) így megfelel a településszerkezeti egység

3I4/2}|2.(XI.08.) Korm. rendelet 2.$ 10. pont szerinti előírásainak, igy kerületi szabźiyozási
terv készíthető az így lehatarolt teľĹiletre és avźltoztatási tilalom elrendelhető a az |997. éví
LXXVIII. törvény 22.s 0) bekezdése szeľinti taľtalommal.

2.S
Hatá|yb a l éptető ľendelkezés ek.

