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Javaslat a Városligeti Epltési Szabályzatról
szóló 32/2014. (Vll.15.) Föv. Kgy. rendelet
módosításnak elfogadasára

e!ökészitö:

n

Városépítési

Főosztály

egyeztetésre megküldve:
0

a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok
részére

Előterjesztés

a

Kőzgyűlés

Tisztelt

részére

Közgyűlés!

A Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosok kezdeményezték a
Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLH. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján
megalkotott Városliget építési szabályzatáról szóló 32/2014. {Vll. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
VÉSZ) módosítását a Városliget fejlesztéshez kapcsolódóan.
A rendezés alá vont terület:
A XIV. kerület Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Hermina út- Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út, valamint
a Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti területe áltat határolt terület.
VÉSZ módosítás célja:
A Városligeti park területén (a korábbi 29732/1 hrsz-ú ingatlan, amely megosztásra került a 29732/10 és

29732/11

hrsz.-ú

ingatlanokra)

az

infrastruktúra

csak

részlegesen

kiépitett

ezért

a

szabadidős

tevékenységekre alkalmas területek meghatározésa pontosításra került jelen módosítés keretében.
A VÉSZ módosítás 3 új, kisvolumenű építési helyet tartalmaz vendéglátó helyek számára, amelyeknek
maximális bruttó alapterülete nem lehet nagyobb 400 m2·nél. Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja
meg a 115 m2-t. További építési lehetőségek a Városligeti park területén kizárólag illemhelyek, szociélis
helységek ( pl. tervezett futókör mellett öltöző) és 3 db kereskedelmi egység számára adott, egyéb új funkció
telepítése nem javasolt a tervben. A kiskereskedelmi rendeltetésű építési helyeken egyenként legfeljebb 80
m 2 bruttó alapterületű épület létesíthető.
Környezeti értékelés:
A VÉSZ módosításához a Fővárosi Önkormányzat megbízásából elkészült a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (4) és (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve

cím: 1052 Budapest, varosház utca 9-11. j levélcím: 1840 Budapest
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programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (l. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti környezeti
vizsgálat. A környezeti vizsgálat véleményezése a 212005. (l. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint
megtörtént. A Környezeti Értékelés dokumentációjával kapcsolatban beérkezett véleményeket és az azokra
adott válaszokat az

előterjesztés

4. melléklete tartalmazza.

A Korm. rendelet 42. §-a szerinti egyeztetési eljárás:
A törvénnyel és a kapcsolódó beruházásokkal

összefüggő

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű

kijelöléséről

szótó 546/2013. (XII. 30.} Korm. rendelet a

beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilván!totta.
Ezért a módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési

eszközökről,

valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről

szóló

314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás szerint történik.
A Fővárosi Önkormányzat a Korm. rendelet 42. § {1) bekezdésében foglaltak szerinti partnerség! egyeztetést
lefolytatta. A partnerségi egyeztetés lezárása a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi
Bizottságnak {a továbbiakban: VKKB) a beérkezett észrevételek, vélemények elfogadására, illetve
elutasftására és az elutasítások indoklására vonatkozó döntésével és annak közzétételével megtörtént. A
döntésre a VKKB 2018. január 23-i ülésén került sor, a 12/2018. (01.23.) szémú határozat meghozatalával.
A partnerségi egyeztetés lezárását

követően

a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte az állami főépltészi hatáskörben eljáró fövarosi

kormányhivata!nál a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását.

Az AHami Föépftész az egyeztető tárgyalás időpontját a Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése alapján, 2018.
május 22-re tűzte ki. A VÉSZ módosítása az Állami Főépítész záró szakmai véleménye nélkül nem hagyható
jóvá ezért az előterjesztői kiegészítésként kerül kiosztásra.
Kérem a

Fővárosi Közgyűlést

a döntési javaslatok elfogadására!

(A Városligeti épftési szabályzat módosítás Hefyzetfeitáró,

Helyzetelemző

és Alátámasztó munkarészei (1. sz.

melléklet) továbbá a Környezeti Értékelés tervdokumentáció (4. sz. melléklet) terjedelme miatt az
előterjesztéshez nem kerül csatolásra,

elektronikusan a P:\VarosEpfo\Városrendezési Osztály\VÉSZ

módosítás jóváhagyás 2018 mappában megtalálható.)

Döntési javaslat

A

Fővarosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.
Megalkotja ... ./2018. ( ... )önkormányzati rendeletét a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. {VII. 15.)
Föv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. melléklet szerinti tartalommal.
határidő:

azonnal

felelős:

Főpolgármester

213 oldal

2.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. döntésben szereplö módosítások fővárosi nyilvántartáson történő
átvezetéséről

gondoskodjon.

határidő:

30 nap

felelős:

főpolgármester

3.
Elfogadja a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet módosítására
vonatkozó Környezeti Értékelését a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.
határidő:

azonnal

felelős:

főpolgármester

Döntéshozatal módja:
A döntési javaslat 1. pontja

minősített,

a 2. és 3. pontja

egyszerű

szavazattöbbséget igényel.

Budapest, 2018. május „ ~~ "

főpolgármester-helyettes
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mellékletek:
1. Városliget épitési szabályzat Helyzetfeltáró,

Helyzetelemző

2.

Városliget építési szabályzat módosító rendelet tervezete

3.

Hatásvizsgálat

és Alátámasztó munkarészei (eletronikusan)

4. Környezeti É.rtékelés (elektronikusan)
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