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Bizоttságimódosítö javяslat

Kövér László árпаk,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt EIпSk Úr!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésékrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) ООУ határozat 94 . § (i) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján а Városliget megújításáról és Те̂ Iеsztésér61 szóló T/13219 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

terjeszti elő .
bizottsági módosító j а vaslato t

1 . А törvényjavaslat 1 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkеzés lép :

,,(1) А Budapest Х IУ. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlaппаk (а továbbiakban :
városligeti ingatlan) az államot, Budapest F őváros Őnkormányzatát és Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzátát mеgillető tulajdoni hányada е törvény erejénél. fogva
mint közfeladat ellátásához szükséges terület ingyenesen, az. е törvény hatálybalépésétő l
számított 99 éves idő tartamra az állam 100%-os tulajdonában á116 Városliget Ingatlanfejleszt ő
Zr1 (а továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerül . А városligeti ingatlanon
fennálló épiiményekre е törvény hatálybalépését megelőzően az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett egyéb vagyonkezel ői jogok, illetve Budapest Főváros Önkonmányzаta
forgalomszervezési, 	 közütkezelési	 és közösségi közlekedési i пfrastruktúra fenntartás i
felаdatkörei változatlanul fénnmaradnak .	 А vagyonkezel ői jog nem terjed kiа Széchenyi
Gyógyfürdő és Uszoda, valamintа Уаrosíi eti Műiéараlya épületére, továbbáа műszaki
infrastruktúra sajátosёpítményeirе.

2 . А törvényjavaslat 1 . § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

,,(2) А vagyonkezelő vagyonkezelő i joga tekintetében а nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi
CXCVI . törvény (а továbbiakban: Nvt .) 11 . § (8) bekezdés c) és е) pontja, valamürtа
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 .évi CLXXXIX.törvény 109. § (6)
bekezdése nem alkalmazandó:'

3 . А törvényjavaslat 2 . §-a egy új (4) bekezdéssel egészül ki :
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„(4) А vagyonkezelő az állami vagyonról82616 2007 . évi CVI .törvény 27. §(7) bekezdése
szérinti visszapótlási kötelézettség teljesítésealólе törvényerejénélfögvamentésül .”

4. А törvényjavaslat 3 . § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép ;

„(4) Az építtető а városligeti ingatlan fejlesztésével összefügg ő beruházások vonatkozásába n
különösen az alábbi feladatokat látja el : .
a) teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti az . ingatlanfejlesztés megvalósításához szükséges .
terveket, tanulmányokat;
b) ügyfélként részt vesz а hatósági és egyéb. igazgatási e1j árásokЬan;
c) а saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket ,
.1)1efolytatja а közbeszerzési .e1járásokаt;
e) megköti а megvalósításra vonatkozó . építési és egyéb szerződéseket;

elvégzi а teljesítések igazolását;
g) gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásától ;
h) gondoskodik а műszaki átadás-átvétel 1ebonyolításáгól ;
i) feladatok elvégzéséhez beruházás-lebonyolítót vehet igénybe.”

5.А törvényjavaslat 3 . § (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(5) Az építési tevékenység megvalósítása céljából az épí ttető által kezdeményezett [építési
és egyéb] hatósági eljárásokban а ,jogszabályban el őírt ingatlántu а.jdonosi hozzájárulás az
építtetőn kívülijogalanytól történő beszerzése nem szükséges :”

6.А törvényjavaslat 3 . § (7) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(7) Az (1) bekezdés alapján felépített építmcnyekге mint önálló ingatlanokra, illetve а (2)
bekezdés szerinti építési tevékenység esetén az ingatlan tekintetében - а (2) bekezdésben
meghatározo tt tulajdoni arányban – az államot illető tulajdonjogot az ingatlanügyi hatóság a z
építtető kérelmére, а jogerős használatba vételi engedély vagyа használatbavéte l
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány alapján, е törvény alapján jegyzi be a z
ingatlan-nyilvá tartásb а . Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra az bлyty. $. §-át
nem kell alkalmazni.”

7.А törvényjavaslat 4 . §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„A 3. § (1) bekezdése szerint felépített építmények а hаsználatbаvételi engedély jogerőre
emelkedésének vagyа használatbavétel tud ómásulvételének idópontját61 е törvény erejéné l
fogva nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek . ”

8.А törvényjavaslat 7 . §-а helyébe а következő rendelkezés lép :

,,(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.törvény II .
fejezetét, valamint az országos településrendezésiés építési kövételményekről szóló
koпnányreridelet általános rendelkezéséit 	 és	 télepülésrendezési kpvetelményeit azе
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkatmázni .
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(2)А városligeti ingatlan területén az építési beruházások befejezését követően a zöldfelület
aránya nem1ehet kevеsebbа 2013: december 31 .-ei állapotnál .

[(1)]() A városligeti ingatlan területén .
a) kulturális,
b) közösségiszórаkoztató,

c} oktatási-nevelési ,
sport- és szabadidő ,

e} hitéleti,
turisztikai;

g) vendéglátó,
h) kiskerеskedеlmi,
i) közlekedési,
j) biztonsági

rendeltetésű épület, valamint parkoló és gépjárművek, illetve kerékpár el ьсlуuését biztosító
építmény helyezhető el .

1(2) . ] 4 ) Felhаtalrnazást kap Budapest F őváros Önkormányzata, hogy 2014 . június 30-ig а
[várоsligeti ingatlaпWаrosliget területére rendelet fogmájában [kerületi]уkоsiigeti építési
szabályzatot allapítson meg .

[(3)](5) [А városligeti ingatlan területére vonatkozó kerületi ёpítési szabályzat készítés e
és jóváhagyása során Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, а főváros i
településszerkezeti tervet, а fővárosi szabályozási kerettervet és а budapesti
városrendezési és építési keretszabályzatot, valamint az integrált telep űlésfejlesztés i
stratégiát, és а mindenkоr hatályos fővárosi településrendezési eszközök szabályéit неm
kell figyelembe venni .]	 E törvényаlkalmazásába т1 Városliget alatta 1lun*ária körút —Kacsó k
Pon ác úE —Hermina út - Ajtósi Dürer sor Dózsa György út, valamint a Magyаr
Államvasutak Zrt . 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti területe által határolt teriiletеt kel l
érteni .

[(4) А városligeti ingatlan területére vonatkozó kerületi építési szabályzat készítcse é s
jóváhagyása során nem kell alkalmazni а Budapesti Agglomeráció Területrendezés i
Tervérő l szóló 2005. évi LXIV. törvény 5. § (7) bekezdésében foglaltakat, valamint а
konmányrendeletbeд meghatározott, zöldterületre vonatkozó településrendezési é s
építési követelményeket . ]

[(5)] А városligeti ingatlan területére vonatkozó kerületi építési szаЬályzаt egyeztetését а
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és а
településrеп1е esi eszközökről, valаgriint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrő l
szóló kormányrendeletben meghatározott tárgyalásos eljárással kell lefol уtаtni .

[(б) Az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló 1997. évi LXXVIII . törvény II .
fejezetét, az országos területrendezési és étütési követelményekről_ szóló
kormányrendelet általános rendelkezéseit és településrendezési követe lgnёnyeit, tovább á
а településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és а
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajáto s
jogintézményekr ől szóló kormányrendeletet az e töп'епуЬ eп foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni .[ »
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9 : А törvényjavaslаt а következő 8-13. § -оkkal egészül ki, а tóváьbi szakaszok számozás a
értelemszerűen változik:

„8. § (1) Azépített környezet alakításáról és védelmérő l szóló 1997. éviLXXVIII.törvény(а
továbbiakban:Étv.)2. §11 .póntjahelyébeа következő iendelkézés 1ер :

„11.Hé1yiépítési szabá1yzat: az építés rendjétа helyi sajátosságoknak megfelelően .

теуаlláüо ésЬiztosítótelepülési (fővárosbanа kerületi)önkormánvzátirendelet,а Duna-
. arti е . ítési szabál at és а Városli eti е . ítési szabál zat .”

(2) Az Etv. 2. §а következő 39. ponttal egészül ki :

Yárosligetr építési szabályzat:а Várósliget meщ iitásáról és feilesztёséröl szóló törvén y
hatálya alá tartozó terület építési rendjét és rendeltetésétа helyi sajátosságoknak inegfеlelííеn
megállapító és biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, ámely telekalakítási és építésjogi
szabályozási elemeket tartalmaz”

9. §Аz Étv. 9/13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

„(A településrendezés eszközei)
c)а Duna-parti építési szabályzat ésа Városligeti	 építési szabályzat, amelyetа
településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési szabályzat alapjánа fővárosi önkormányzat
képviselő-testületi dolgoztat ki és állapít meg . ”

10. § Az Étv. 14/А . & (2) bekezdése d) pontja helyébeа következő rendelkezés lép : .

„(2)(А fóváros településrendezési eszközei t
d)а fővárosi önkormányzat általa fővárosi településszerkezсti terve],а fővárosi rendezési
szabályzattal összhangbanа Duna %medrével közvetlenül határos telkek ésа Máritsziget
tеrületéré mezállaрítatt Duna-parti építési szabályzat, valamint а Városliget megújításáról és
ге '1esztésérő l szóló törvény határ alá tartozó területre néga'llanított Városli eti építési
szabályzat . ”

11 . 4 Az Etv.а következő 14/C. §-sal és azazt megelőző alcímmel egészül ki :

.,,A Városligeti építési szabályzat
14/C.. § Az építés hеlyi rendjének biztosítása érdekébenа fővárosi önkormányzatа - -
Városliet megútásáról és fülesztéséről szóló törvénybér foglalt eltérésekkel az országos

,telёрii1ё rendezési és építési követelményéknek m е Ге1еlёеn - a Városligét megújításáról é s
fejlesztéséről szóló törvény hatályа alá tartozó térület felhasználásával és beépítésével ,
továbbá a környezet természeti, táji és : épített értékéinek védelmével kapcsolatos, а telkekhez
fűződő sajátos helyi követelményeket, iogokat és kötelezettségeket Városligéti építés i
szabályzatban állapítja .meg."

12. § Az Étv. 60. §-aаkővétkező (71)) bekezdéssel egészül ki ;

„(7Ь) А Városligeti építési szabályzat hatálybalépését követ ően а 14/C. §-Ьan meghatározott
területekre wanatkozóanа Budapest Főváros XIV. kerülét Zugló Önkormányzata álta l
elfogadott településrendezési eszközöket nem kell alkalmazni .”
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13. §А2Étv.62. §(7)bekezdése .а következő 5.pопttаlegészül ki :

„(7) (Felhatalmazást kapа fóvárosi önkonnányzat, hogv rend вietbenállapítsa meg)
5.а Városl гgetiépítésiszabályzatot .'”'

10 . А törvényjavaslat 9 . §-а helyébe а kővetkező rendelkezésléр :

„Az 1 . § (2) bekezdése, а 2. § (1)-(3)[és (2)] bekezdése, a3 . § (1) és (2) bekezdése, а 4. § és а
8. § az Alaptörvény 38 . cikk (I) és (2) bekezdésé alapján sarkalatosnak minősül .

l ndakolá s

1.А létrejövő vagyonkezelői jog tartalmát pontosítja .

2. Szövegpontosítás .

3. Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény előirja а vagyonkezelők részёге а
visszapötlási kőtelezettséget. Jelen esetben indokolt ez alél а kőtelezettség &dl felmentést
adni .

4. Szövegpontosítás .

5. Szövegpontosítás.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen őrzésekrő l, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásrЫ szóló 312/2012. (XI.8 .) &mrm. rendelet 1e11etővé teszi ,
hagy meghatározott esetekben а megépült építmény, ékítményrész használatbavételét az
építésügyi hatóság hallgatással tudomásпI vegye. Az illetékékről szóló 1990: évi XCIII.
törvény 33 . § (2) békezdése alapján tárgyánál fogva illetékmentes • eljárás az ёpítésügyi
hatóság általa használatbavétel tudomásulvételér ő l kiállított hatósági bizonyítvány .

7. Аz építésügyi és épitésfelügyеleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312 /2012 . 0(1.8 .) Копn. rendеlet 1ehеtővé teszi ,
hogу meghatározott esetekben a megépült építmény, építmén уrész használatbavételét az
építésügyi hatósághallgatással tudomásit vegye .

8. А Városliget а (óváros egyik legjelentősebb, összefüggő zöldterülete, rnelу а város
központi belsejében fejt ki igen jelentős kondicionáló hatást, így шnikroklimatikus és
környezetvédelmi jelentősége felbecsülhetetlen . A Városliget zöldfelületeink megőrzésére
vonatkozó garanciákét а zöldterület területfelhasználási egység fennta rtása biztosítja, ezért
nem fogadható el, hogy semmilyen, а zöldterületekre vonatkozó eIő írás nc érvényesüljön а
területen.

Az .épitési szabálуzatra vonatkozóan pontosításokat tártalmai а javaslat:
9. А Уагоsligеti építési szabályzattal kapcsolatár építési jagszahályi beágyazottság
megteremtése érdekében az épített körny еzet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVII . törvény módosítása javasolt .
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Budapest, 2013 . december 4.

'1

no r

dr. Láng Zsolt
еlnоk
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