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a Fővárosi Közgyülés 2018. május 30-i ülésének
napirendjén szereplő
„Javaslat a Városligeti Épltési Szabályzatról szóló
32/2014. (Vll.15.) Föv. Kgy. rendelet módosltásnak
elfogadására"
napirendhez

Előterjesztői

a

kiegészítés

Közgyűlés

Tisztelt
Az

részére

Közgyűlési

előterjesztés

stratégiáról

elkészítését
a

és

jogintézményekről

követően

településrendezési

főépítész

eszközökről,

egyes

valamint

településrendezési

sajátos

szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján a Városliget épltési

Szabályzatáról szóló 32/2014. (Vll.15.)
állami

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Főv.

Kgy. rendelet módosításra vonatkozó záró szakmai véleményt az

hatáskörében eljáró Budapest

Főváros

Kormányhivatala megadta.

A záró szakmai vélemény 2018. május 29-én megérkezett, amelyben a tervezettel kapcsolatban jóváhagyást
akadályozó észrevételt, véleményt már nem tartalmaz. A május 22-én lezajlott

egyeztető

tárgyaláson kért

pontosítások átvezetése megtörtént. (1. sz. melléklet)

Az állami föépitész vélemény kézhezvételét

követően

egy

még

kérés

érkezett

a

módosítást

kezdeményezőjétől.

A Városligeti Építési Szabályzat szabályozási tervlapján a tervezett múzeum épületekhez tartozó, terepszint
alatt

beépíthető

területek is meghatározásra kerültek. A Magyar Nemzeti Galéria „A" jelü épltési helyéhez és

a visszaépülö Közlekedési Múzeum „B" jelű építési helyéhez rendelt terepszint alatt beépíthető terület kontúrja
az időközben előrehaladt építészeti, kertépítészeti és közlekedés tervezések ismeretében optimálisabb
kontúrral is kialakitható a tervlapon

szereplőnél.

Ezzel egyrészt úgy

csökkenthető

a terepszint alatti beépítés

területe, hogy az előírt parkoló szám elhelyezése továbbra is lehetséges, másrészt kedvezőbb forgalmi
kapcsolat alakulhat ki a Zichy Mihály út és a Városligeti körút csomópontjában. Végül, de nem utolsó sorban
eddig a jövőbeni építkezéssel érintett

meglevő

faegyedek

védhetőek

meg.
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Döntési javaslat
A

úgy dönt, hogy:

Fővárosi Közgyűlés

1.

a Városligeti épltési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.)
és a „B"

jelű

épltési helyekhez tartozó, terepszint alatt

Főv.

Kgy. rendelet szabályozási tervlapján az „A"

beépíthető

terület kontúrját a 3. sz. mellékleten

ábrázoltak szerint megváltoztatja és azt a zöld színnel sraffozott terület határán állapítja meg.
határidö:

azonnal

fe1e1ös:

Főpolgármester

Döntéshozatal módja:
A döntési javaslat

minősített

Budapest, 2018. május „

szavazattöbbséget igényel.
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1.

Városliget építési szabályzat módosító rendelet tervezete

2.

Budapest Főváros Kormányhivatal állami föépitészének záró szakmai véleménye

3.

térképi javaslat terepszint alatt beépítésre vonatkozóan
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1.

melléklet

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
/2018. (

.

.) önkormányzati rendelete

a Városligeti építési szabályzatról szóló
32/2014. (Vll.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyülése az épített környezet alakltásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Városliget megújításáról és
fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

1.§
A Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014.(Vll.15.)
a az alábbi 9. és 10. pontokkal egészül ki:

Főv.

Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-

„9. Építészeti jel: az épület megjelenése által közvetített üzenetet, illetve az épület karakterét
érdemben meghatározó épületrész vagy épületelem.
10. Fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szűkséges, a faegyed növekedésével fokozatosan
bővülő, felszín alatt és felett e/helyezkedő, a fa fombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész."

2.§
A R. 5. §-a a

következő

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Új közművezeték létesítésekor vagy meglévő fe/újltásakor az 1. mellékleten jelölt, kiemelten
értékes fa, és facsoport területére eső fák életterének védelmét biztosítani kell."

3.§
A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a

„(2)
el."

következő

rendelkezés lép:

A Z-VI övezetben csak az 1. mellékleten jelölt,

különböző rendeltetésű

parkterületek kerlthetők

4.§
A R. 14. § (7) bekezdése helyébe a

következő

rendelkezés lép:

„(7) A K-AN-2 jelű építési övezet 5000 m'-t meghaladó új beépítésének közlekedési feltétele, a
beépítés rendeltetésszerű használatát biztos/tó parkolóhelyszámon túl legalább 550 (K-AN-1 és Vi-Sz
jelű építési övezetek, továbbá a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, és a Városliget parkterűfete
használatát biztosító) közhasználatú várakozóhely többletparkofó-kapacitás biztosítása, melyet az új
beépítés elkészültéig, de legkésőbb 2020. december 31.-ig meg kell valósítani."

5.§
A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a

következő

rendelkezés lép:

Kiskereskedelmi rendeltetés a (2) bekezdés a)-c) ponljai szerint meghatározott rendeltetések
rendeltetéseként, valamint önállóan az 1. mellékleten jelölt "K" jelű építési helyeken,
egyenként legfeljebb 80 m2 bruttó alapterülettel létesíthető."

„(4)

kiegészítő

•.
6.§
( 1) A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „G" jelű építési hely kizárólag
épület e/helyezésére szolgál."

a vakok kertjét kiszolgáló,

legfeljebb 80m 2 bruttó alapterületü

(2) A R.) 16. § (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Önálló nyilvános illemhelyet csak az 1. mellékleten jelölt "IH" jelű építési helyeken lehet építeni,
egyenként legfeljebb 100 m2 bruttó alapterülettel. Az illemhelyek elhelyezésekor 300 méternél kisebb
gyaloglási távolság biztosítandó a parkhasználók számára."
A „ V" jelű épltési helyek vendéglátás épltmények számára szolgálnak. Új épület vendéglátás
(5)
számára csak az 1. mellékleten jelölt, tervezett „ V" jelű épltési helyeken helyezhető el, összesen
legfeljebb 400 m2 bruttó alapterülettel. Egy épület bruttó alapterülete nem haladhalja meg a 115 m'-t."
(3) A R. 16. §-a az alábbi (5b) ponttal egészül ki:

„(5b) Vendéglátó terasz kizárólag az 1. mellékleten jelölt ,,V" jelű építési helyeken létesített
2
vendéglátóhelyek környezetében a vendéglátóhelytöl számltott 15 méteren belül, legfeljebb 500 m
alapterülettel létesíthető."
(4) A R. 16. § (9) bekezdése b) és e) pontjai helyébe a
„b) „G" 7,5 méter

következő

rendelkezések lépnek:

e) „IH", „ V", „K" 5, 0 méter."

7.§
A R. 23 § (e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a Nagy Lajos király úlja és a Szegedi út között a vasútvonalak kü/őnszintű
keresztezésével közvetlen közúti kapcsolat biztosítása, legalább megfelelő közúti
keresztmetszettel;"

8.§
(1) A R. 24. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a Dózsa György út mentén a Hősök tere és az Ajtósi Dürer sor között legalább 6, O méter
szélességben összefüggő gyalogos kapcsolat kialakítása, amely az érintett „B", „C", „D" és a
terepszint alatti épltési helyek beépítésének ütemezésével összehangoltan is kialakítható;"
(2) A R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsoroltakat legkésőbb az új beépítés elkészültéig, a c)
pontban szereplő feltételt a „B", „C", „D" és a terepszint alatti építési helyek beépítési ütemezésének
megfelelően, a d) pontban szereplő feltételt más jogszabályban meghatározott időpontig kell
megvalósltani."

9.§
(1) A R. 3. § (1) bekezdésében a „Nagyrendezvények" szövegrész helyébe a „nagyrendezvények"
szöveg lép.
(2) A R. 14. § (6) bekezdésében a „Lapostetös" szövegrész helyébe a „lapostetős" szöveg lép.
(3) A R. 16. § (1) bekezdésében a „A-G" szövegrész helyébe a „A-F" szöveg lép.
(4) A R. 16. § (11) bekezdésében az „épület alapterületének" szövegrész helyébe az „épület bruttó
alapterületének" szöveg lép.
(5) A R. 21. § (3) bekezdésében a „Lapostetős" szövegrész helyébe a ,Japostetős" szöveg lép.
(6) A R. 26. §-ában a „Közel" szövegrész helyébe a „közel" szöveg lép.
(7) A R. 27. § (3) bekezdésében „a közösségi közlekedés" szövegrész helyébe „az engedéllyel
rendelkező járművek" szöveg lép.
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10.§
A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

11.§
Hatályát veszti a R.
a 2. § 2. és 5. pontja,
1.
a 3. § (3) bekezdése,
2.
a Ill. FEJEZET címében a „ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKITASARA VONATKOZÓ
3.
ELÖIRASOK" szövegrész,
a 4. § (1) bekezdése,
4.
az 5. alcíme,
5.
a 9. § (1) és (2) bekezdése,
6.
a 8. alcím,
7.
a 16. § (3), (5a}, (8) bekezdése, és (9) bekezdés d) pontja,
8.
a 17. § (3) - (5) bekezdése, és
a 19. § (2) bekezdése.
9.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját

Sárádi Kálmánné dr.
föjegyzö

követő

napon lép hatályba.

Tarlós István
föpolgármester
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melléklet a .. ..12018. ( .. .)önkormányzati rendelethez
3212014. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet
1. melléklet
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BUDAPEST FÖVÁROS
KORMÁNYHIYATALA
Ügyiratszám: BP/1002/00144-4/2018
Ügyintézö:
Dobrosiné Wallner Gabriella

Tárgy: Városligeti Épitési Szabályzatról
szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet
módosítása - tárgyalásos eljárás záró
szakmai vélemény

Telefon:
E-mail:

Hiv. szám: FPH059/60-31/2018
Melléklet: -

06-1/485 69 16
dobrosine.wallner.gabriella@bfkh.gov.hu

Kérem, levelében hivatkozzon ügyiratszamunkra!

Dr. Szeneczey Balázs
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest
Városház u. 9-11.

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úri
Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszköz módosítására vonatkozó megkeresését, melyre
hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) felhatalmazása alapján az alábbi záró
szakmai véleményt adom.
Tárgyalásos eljárásban a Trk. 42. § (2) bekezdés szerint hiánytalanul kerültek megküldésre a dokumentumok, záró szakmai vélemény adható.
Hivatkozott számú megkeresése, valamint a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 12/2018. (01.23.) számú határozata alapján a partnerségi egyeztetés a partnerségi egyeztetés szabályaiban foglaltak szerint lezajlott, és a partnerségi eljárás lezárásra került.
A 2018. május 22-én megtartott

egyeztető

tárgyaláson elhangzott pontosítások átvezetése megtörtént.

A tervezetekkel kapcsolatban záró szakmai véleményemben további észrevételt nem teszek, de felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) bekezdés b)
pontja értelmében az önkormányzat Közgyűlése által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer
egységébe.
Tárgyi településrendezési eszköz elfogadása, és hatálybalépése a Trk. 43. §-ban foglalt elöirás szerint
történhet. A településrendezési eszköz elfogadását követöen a Trk. 43. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.

Kormánymegbizotti Kabinet - Allami föépitész

1056. Budapest, Váci u. 62-64.: Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234 -Telefon: +36 (1) 4856945
E-mail: sersline.kocsi.margit@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Kérem, hogy szíveskedjen intézkedni a jóváhagyott településrendezési eszköz egy hitelesített papíralapú, valamint egy digitális példányának megküldéséről a Trk. 43. § (3) bekezdés szerinti szakmai vizsgálat és irattári elhelyezés céljából Irodám részére.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdés szerinti
nyilvánosságáról, továbbá a Trk. 43. § (2) szerinti közzétételröl illetve elérhetövé tételről a Főpolgármes
ternek gondoskodnia kell.
Budapest, 2018. május 29.

A kormánymegbízott helyett eljáró
dr. Domokos Péter föiganó~n és
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megbíz· lj,!1"61
""

i 9<"'
Dr. Serslin
állami

~

Kó~s~ J~ii

1-

-;,.

' ·;.

épitésf/j;)f

„,"'!:

~„_______../

Erről

értesül:
1.) Címzett

2.) Budapest Föváros Kormányhivatala, ÉÖHOTF Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztaly
3.) Irattár
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