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udapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onk ormányzat Képviselő-testiiletének
43 12015. (X.22.) tinko ľmányzati rend elete

a Jőzsefváros Kerĺileti ÉpítésiSzabá|yzatárĺĎl (JóKÉSZ) sző|ő 66lf007. (xII.12.)
iinkormányzati rendelet módosításáľĺil

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Alaptörvény 32. cilil< (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásktlľéb en eLjárva,
az épitett környezet a|akításáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. $ (3)

bekezdés c) pontjában kapott fe|hata|mazás alapján a következőket

ľendeli el:

1.s A

Józsefuaľos Kerületi ÉpítésiSzabá|yzatáról (JóKÉSZ) szőIő 66/2007. (XII.12.)
cinkormányzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 14. $-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki:

,,(8) A Práteľ utca - Nagýemplom utca _ Corvin sétány - Futó

utca á|ta| hatarolt 116/A.
tömb területén kerítésaz elsődleges építésihelyen kívĹil nem létesíthető.''

2. s A Rendelet

16. $-aakövetkező

(9) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) A Práter utca - Nagytemplom utca _ Corvin sétány - Futó utca

źita| hataľolt |16/A.
tömb területén belül az ''Epítési hely kizźnólag terepszint alatt beépíthető tészén,, az
a|áépítésoly módon alakítandó ki, hogy a tetején kiatakított renđezettterepszint az
utcai jiírdavonal szintje ftlé legfeljebb 0,90 méteľľelemelkedhet.''

3.

$

A Rendelet 28.

,,(9)

A

$-a a következő

(9) bekezdéssel egészül ki:

Szźzados út - Sz<jrény utca - Pazel|et Jakab utca - Stróbl Alajos utca á|taI hatĺírolt
310. tcĺmb teriiletén alapfokú önkormányzati fe|adatokat ellátó intézmények esetén az
épület megengedett legkisebb építménymagasság7. szźľľĺrttáb|azat szerinti éľtéke
fi gyelmen kívĹil hagyható.''

A Rendelet 3. mellékletének a 116/A. ttjmbre vonatkozó része helyébe e ľendelet 1.
melléklete lép.

4. s
5.

$

E rendelet területi hatá|ya Budapest VIII. kerület, Jőzsefváros e ľendelet 1. mellékletében
lehatarolt területre (Práter utca _ Nagýemplom utca - Corvin sétány - Futó utca źita|
hatźnoIt I|6lA. tömb), valamint a Százađosút - Sz<irény utca - Pazel|er Jakab utca Stróbl Alajos utca á|tal hataľolt teľületre (310. tömb) terjed ki.

6. s E rendelet a kihiľdetésétkcĺvető 15. napon |ép hatá|yba.
7. s A Rendelet a kĺjvetkező 39lA. $-sal egészül ki:

A Józsefvaros Kerületi ÉpítésiSzabá|yzatárő| (JOKÉSZ) szóló 6612007,
(XII.12.) önkoľmányzati rende|et módosításáľól szo|ő 43lf0l5.(X.22.) önkoľnrányzati
ľendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított l.-5. $-át a Módr. hatá|ybalépésekoľ
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kęll'''

,,39lA' $

Budapest, 2015. oktőber 22.

2

Ú J^..-(.

fft^'

pnÁren

Budapest VIII. KERÜLET
urcl

. neGY TEMPLoM UTCA .

convrľ sÉrłł.ly.

urcł Árĺlr ľnrÁŔolĺ TER0IET

rurÓ

KERÜ LETI

(i16/A tÖMB)

szABÁtYozÁsl TERV

szABÁLYozÁsI TERV
M 1r1O00
vŔss6 szrxĺrĺuvÉLeF|ÉľvEzÉsnr
KÓTEtuÓ

szÄBÁtYoáśt ELEilEx

Fł

szilcsrĺgIÓrtét

|ľ-vr'ĺ| Ép.te"l u"ÖzcUóvozetJ9|o

FIEł
lffirl

Ép.re"l'o*l
ut*l epĺménymagr3!ág
g ottárÓ

ľffi|"íi:ľfłřlľgossá

-wEE33E

MoJálhpodđ! r|ap|án k.izh'sznátat
cěl-án átldhltÖtcrli|et

ffi

elsave"!

ÓPĺtéo|

Költero|cť
su
IRÁľYADÓ

bá|yozÁr|

PÍté9| he|y tErepgzlnt a|att

tcľ trrÜ|oť hqtá|yr

(xEĺ xč'ELEfÖ) BBÁLYozÁ$ ELEuEx

tE

ĺ,legszonteto1el

@

HJ+H# Gyn|oeos utą,

M
-

hgly

ÉPitás| hc|y klárĎ|r9 t.rcP9z|nt a|rtt
bc.PÍth!ĺó rÓsz!

3Ótány

ľ:íjľäŤ:"'1ľ;:;.-

ľÁs JmśzjiBÄĹYElľE!Ó|RT szÄBÁLYozÁs| ELE$EX

ffi
ffi.tÍ

FÖ}áro'{véde|gmgtqttáttÓép

ra'ł.o"tvéde|em llatt

á||ô

tet

ép |etletke

ÁWTÉRKÉHJEB

t

ĺ"t.rľ."t'ĺ,

l.ffil

Épol"'

Fil-l uulyol'l,.ĺ'
ĺt-| ut*nłv,ľ*o.r@| Érno"ltumbá9 lo.záma

F1

'J2015.(..'-') ÖNKoRM]ĹNYZÁ'TI RENDELET 1.NÍEIJ.ÉI(I.ETE

ś,szŮLT
É

]a''xo

^z

ÄLLAMI.łĹá!ÁDAToK FFI EASZ,NÁIJ.SÁYÁI-.

INDOKOLAS

A JOKESZ

módosításának indoka a 716/A tömb vonatkozásában a Práter utca - Nagy
Templom utca saroktelek esetén a terepszint a|aItj beépítéslehetőségének kiterjesztésc a
parkolók kedvezőbb kialakítása érdekében;a 310' tcimb ęsetében pedig az előíľt
építménymagasságminimum alóli mentesítés a Százados úÍ.14. sZ. alatt óvoda építésevégett.

l.$ A

szabá|yozási terv kcjtelező előkertet ír elo a Nagy Templom utca mentén a 116lA
tömbben azutca optikai kiszélesítéseérdekében. A magasabb szintű jogszabály azonban
Iehetővé teszi kerítéslétesítését
a telekhatáron. Ennek megakadá|yoztsa érdekébenkeľü]
előírásľa a kerítésépítéstiltása.

2.$

Az

- Nagy Templom utca saroktelken tervezett
épület ľoldszintjénüzletek lesznek, melyek közterületi kapcsolata aZ előkertben
kialakított terasz lehetne, melynek a t9Ocm-nél nagyobb megemelése optikailag már
zavarná a |átvtnyt, illetve 1,0 magasabban pedig már teľepszint feletti beépítésnek
építészetikoncepció a|apjtn aPráter utca

számítana, ami pedig a Corvin Sétany koncepciójának ebben azutctlban nem felelne meg.

3.$

A

tervezetÍ. módosítás

cé\akizérőlrag a 310. számú tömb övezeti besorolása keretében

meghatározott minimális építménymagasságértékénekťrgyelmen kívtil hagyásáľa iľányul

a.lapfokú nevelési, oktatási iĺltézményekelhelyezése, a konkľétesetben az új Pitypang
ovoda tęrvezett épületének megvalósulása érdekében.A vonatkozó építésiovezet egyéb
szabá|yozási hatáĺértékei,paraméterei, illetve egyéb e|ofutĺsaí nem változnak. A
vizsgálatok kimutatták, hogy a tömbön beltil felmért épületek egyike sem haladja meg az
építménymagasságiminimum értéket.Az teruezéssel éľintett 38881/2 és 38877 hrsz.
telkeken az elhelyezésre kerülő épiilet megengedhető legkisebb építménymagasság
figyelmen kívül hagyása lehetővé teszi aztĄ ővođalétesítését.

4.$

A rcrÉsz 3. sz. mellékletének 1161A tĺjmbre vonatkozó

5.$

A módosítás

helyébe a jelen módosítás előírásai lépnek.

szabźůyoztlsiteľvi előíľásai

teľĹileti lehatarolása.

6.$ Hatályba léptető rendelkezések.

7. $ Átmeneti rendelkezés.
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