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Kocsis Máté polgármester
Bp. Főv. V||l. Józsefváros onkormányzata
í082. Bp. Baross utca 63.67
Dr.

Tisztett Potgármester Úr!
Köszönette| vettem a Budapest, Vlll. ker. JlKÉszí25. jelĺi tömb KVSZ módosĺtássa| kapcso|atos
megkeresésÜket, me|yre a te|epĺi|ésfej|esáési koncepcióró|, az integrá|t telepÜ|ésfej|esäési stratégiáró|
és a telepÜlésrendezési eszközökrl|, valamint egyes te|epillésrendezési sajátos jogintézményekről szó|l
31412012' (Xl. 8.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Trk.) fe|hataĺmaása alapján az alább| Trk. 40. s (2)
bekezdések szerintĺ záró szakmai vé|eménýadom.

A megkü|dÖtt dokumentumok a|apján a tervezet vé|eményeztetésea Trk. elóĺrásai a|apján, egyszerűsĹ
tett e|járással történt.

A Képvise|ó.testü|et telepÜlésrendezésse| osszefüggö partnerségi egyeztetés szabá|yairól szóĺó rende|etének megfe|elően az érintettek a tervezetet 2015. szeptember 28. és november 2. között véleményezhették.

A tervezet egyeáetési eljárásának véleményezésiszakaszában az á||amigazgatási szervek megkeresä
se a Trk' 9. számú me||ékletébenfog|altak szerint tóńént, a Trk. 39'$ (1) bekezdés szerintĺ egyeztetó

tárgya|ás összehívása nem vá|t sztikségessé'

A Trk. 39. s (2) bekezdésében fog|a|tak összhangban a vé|eményeket ĺsmertettéka képvĺse|ötestü|ette|
és az23912015. (X|.5.) számú határozatában indokolássa| alátámasáva elfogadta a beérkezett véleményekre adott vá|aszokat, i|letve aá, hogy a beérkezett vé|eményekés a tervezet között e||entmondás
nem maradt fenn.

osszefogla|va megá||apítható, hogy a tervezette| kapcsotatban jogszabályon a|apuĺó e||envélemény nem
maradt fenn.

A tervezette| kapcsolatban zárő szakmaĺ vé|eményemben szakmai észrevéte|t nem teszek, de fe|hívom
a figye|mét arra, hogy a joga|kotásróĺ szó|ó 2010. évĺOXXX. ttirvény 2.s (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat Képvise|ó-testülete á]taĺ a|kotott rende|etnek i||eszkednie kel| a jogrendszer eg}aégébe'

Tárgyi telepÜlésrendezési eszköz e|fogadása, és hätá|yba|épésea Trk. 43. S - ban fog|a|tak szerint történhet, ezt kÖvetŐen a Trk. 43.$ (2) bekezdésben fog|a|tak szerint kelĺe|járni.

Épltéstigyi és tľökségvédelmi, Hatósági, oktatási és Törvényességi Felĺigyeteti Fóosztály
Építésügyiosztály szekhe|ye: í056 Budapest, Váci u. 62.64.; telephe|ye: 1014 Budapeśt, Logodi u. 38-40.
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Kérem, a jóváhagyott te|epü|ésrendezési eszköz egy hitelesített papíra|apú, valamint egy digitá|is pé|dányát - szakmai vizsgá|at és irattári elhe|yezés - céljábó| |rodám részéree|juttatni szíveskedjen'
Budapest, 20í5. december 2.
Tisáelettel:

Dr Gyórgy |stván
Kormánymegbízott megbízásából
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Dr. Sers|iné Kócsi Margit
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Éńesü|: 1.) Címzett
2') Budapest Főváros Kormányhivata|a, Építésügyiés Örökségvéde|mi, Hatósági,p|
ti Fóosztá|y, Törvényességi Fe|Ĺigye|eti
/ &-

osztály

? \ lrattár
lrqfĺár
3.)

8

\-_-_J ikĄ-

Ą

/.e'

