A kihiľdetés módja: kifiiggesztés
A kihiľdetés napja: 2013. december 05.

ýt Rimán Edi

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáros Onkormányzat Képviselő-testületének
5012013. (KI.05.) tinkormányzati rendelete

a Jőzsetvźlros Keľiileti EpÍtésiSzabáiyzatáról (JóKÉSZ) szó/ról

6612007.

(KI.12.)

önko rmány zati r end'elet mĺi dos ításár ő|

Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĹilete az

Alaptörvény 32. ci|d<(2)bekezđésébenmeghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljĺĺľva,
az építeÍtkörnyezet a|akitźsáről és védelméről szőIő 1997. évi LXXVil. tĺjrvény62. $
(6)bekezdés 6. pontjában kapott fe|hatalmazts a|apjtĺĺa kĺjvetkezőket rendeli el:

r.s
Budapest Főváros VIII. kertilęt Jőzsefvárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete, Józsefuáľos
Kerületi ÉpÍtésiSzabáIyzatárő| (JóKÉSZ) sző|ő 6612007. (xII. |2.) önkoľmányzati
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. $-a kiegészül egy új (5) bekezđésselaz alábbiak
szerint:
,, (5) Mós jogszabályban előírt szabályozási elemek vákozását a nrr,sz és a JKSZT
módosítása nélkul át kell vezetni.''

2.S

A Rendelet

8.$ (1) bekezdése helyébe, az a) és b) pontok váitozat|znul hagyása mellett,
az a|ábbiak lépnek:

,,(I) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (óIlami tulajdon esetében annak kezetője)
megállapodik az önkormányzattal a terepszinten kozvetlenül csatlakozó területek,
illetve a földszinti területek vagl az épület egy részénekkozhasználatcéIjára tĺjrténő
átadásáról, akkor a megállapodás ingatlan-nyiĺvántartásba torténő átvezetésről

gondoskodni kell. "

3.S

(1) A Rendelet 28. $-ának 7. szán,(ltáblázata kiegészül az I-V[I-5
vonatkozó jellemzőket meghatáľozó új sorľal az a|ábbiak szerint:
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28.$ (8)fl esetén

(2)

A Rendelet 28.$ kĺegészůilaz új (8) bekezdésse| az a|ábbiak szerint:
,,

jelii építésiovezet veg/es beépítésimód szerint beépíthető területén
mĺÍalkotások, m{Ívészeti alkotások, térkompozíciók, installációk, installációs

(8) Az I-Wil-S

a)

szerkezetek, -berendezések legmagasabb pontjának magassóga legfeljebb a megengedett
le gnag,,obb,építménymagasság értékénekkétszerese lehet.
b) terepszint alatti beépítéskialakítása esetĺźna 388I8/30 hrsz-ú és a 388]8/43 hrsz-ú
telkek közos telekhatára mentén álló épületek végleges teľepcsatlakozósót kell a
r ende z e t t t er ep s zintne k t e kinteni
c) támfal, támfalépítményeĺhelyezhető, melyek mellvéd nélküli magassága legfeljebb 3'5
méter ĺehet.
d) az építményekhez előírt számú parkoló a csatlakozó kozterületen, kozhasznólat céljára
időbeli korlátozds néllill vagl időbeli korlátozással ótadou teľületen a felszínen is
elhelyezhető.
e) épületköz kialakítható.
fl ha a telken kukurális, ohatás| m{jvelődési rendeltetésű kazintézménykerül
elhelyezésre, illetve meglévő épület rendeltetése ilyen célra módosul, a telek a terepszint
alatt és afoldszinten 100%-ig beépíthető,de a építettterület afoldszintfelett legfeljebb a
80% lehet.

4.$

A ľendelet 36.$-a kiegészĺilaz űj Q) bekezdéssel az alábbiak szeľint:
SAJÁTIS TERÜLETI rĺiÍruísor
(j) A volt Józsefvárosi pályaudvar területén:
a) a szabályozási terven kÓzhasználat céljára átadható területen
,,

vonatkozó rendelkezéseket kell alknlmazni (Bĺ/KSZ 12.Đ.

a

köztertiletelcre

b)

a

388l8/30 hrsz-ú és 38818/43 hrsz-ú telkeken elhelyezhető míjaĺkotások,miÍvészeti

alkotások, térkompozíciók, installóciók, installóciós szerkezetek, -berendezések
legmagasabb pontjának magassága leýljebb az I-WII'5 jeLű építésiovezetben
megengedett legnagyobb építménymagasságértékénekkétszeres e lehet.

c) az I-WII-5 jel.ű építésiovezet vegyes beépítésimódú telkeinek beépítéséhezelőírt
számú parkolótfelszíni paľkolóban, a tombben (a j88I8/43 heĺyrajzi számú telken) és a
szabályozĺźsi tervben jelölt kozterületi parkolóban is eI sząbad helyezni, a BVKSZ ő s G)
bekezdés alapján.,,

s.s
A Rendelet 1. számumelléklete kiegészül aza|ábbi új előírással:
,,installúció: az I997. évi I'XWIII. törvény 2.s ]5' pontja szerinti míĺtórg,,fogalomkarbe
tartozó térbeli míĺvészetialkotós, térkompozíció, berendezés, felszerelés, kiállítási
tárgłak elľendezése',
6.S

Hatályba léptető ľendelkezések:
(1) E rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg a Rendelet 39.$ (2) és 39.$ (3) bekezdései és a
3 8 /2 0 1 3 (V II.2 5 .) számű ö nko rmány zati r enđelethatályukat v e sztik.
(2) E rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg a Rendelet 3. mellékletének (JKSZT) a Fiumei
út _ Salgótarjáni út _ MAV vasútvonal - Kőbányai út _ orcry tér á|ta| határolt területére
vonatkozó előíľásai helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) E rendelet hatályba lépésévelegyidejrĺleg a Rendelet 4. mellékletének (ovezeti Terv) a
Fiumei út _ SalgótĄáni út _ MAV vasútvonal _ Kőbanyai út - Orczy tér áIta| határolt
teriiletére vonatkozó előírásai helyébe e rendelęt 2. melléklete lép.
(4) E rendelethatáIyba lépésévelegyidejűleg a Rendelet 5. mellékletehatźiyźńveszti.
(5) Ez a rendelet az elfogadźtsát követő napon lép hatáIyba, rendelkezéseit ahatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazĺĺke|l.
(6) E rendelet ahatállybalépést követő napon hatáIyat veszti.
.
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INDoKoLÁS

A JOKÉSZegyes rendelkezései módosulnak, illetve kiegésziilnekazalábbi indokok a|apján:

Altalános ĺndok|ás:

Magyarország Kormánya a magyarcrszttgi Holokauszt 70. évfordulójálroz kapcsolódó
megemlékezések és programok megvalósításával összefuggő 12|312013. (IV.16.) Korm.
határozat (a továbbiakban: I2I3-as Korm. hattłrozat) 3.13. pontjttban az egyes kiemelt

jelentőségű budapesti bęruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe uta|ta, hogy tegye
meg a sztikséges lépéseketa Holokauszt Gyermeká|đozatainakEmlékhelye - Európai oktatási
Központnak (a továbbiakban: Emlékközpont) a Jőzsefvárosi Pályaudvaľ épületében tĺjľténő
létrehozása és ünnepélyes átadása éľdekében.

A

Holokauszt Gyermęká|đozatainak Emlékhelye - Európai oktatási Központ létrehozásárő|
szőIő |39612013. (VII. 2.) Korm. határozat 1. pontjában továbbá kinyilvánította a Kormány,
hogy taľsadalompolitikai szempontból kiemelten fontos célnak tĄa,hogy az Emlékkozpont
első iiteme megvalósulj on.

Részletes indoklás:

A

fenti cél eléréseérdekébenszükségessévá|t az Emlékhely megvalósításanak építésjogi

biĺosítólórÉsz egyes előíľásainak módosítása, melyeket e ľendelet 1.$, 2.$, 3.$ és
4.$ előíľásai és a rendelet mellékletei tarta|maznak. Az 5.$ előírásai biĺosítjak a
kereteit
j

ogbiĺonságot,

a j ogh

armoĺizációs követelmények érvényesítését.
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Budapest, V[I. keľület, Józsefuáros, Fiumei út _ Salgrítaľjáni út Kőbánvai rĺt - Orczv tér áita|hatáľolt teľiiletének ovezeti Terve

MELLÉKLET
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