
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából elkészült a 34/2003. (X.           
21.) XI. ÖK sz. rendelettel jóváhagyott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat           
Fehérvári út – Váli u. - Kőrösy József u. – Október huszonharmadika utca által határolt               
területre vonatkozó módosítása. A KVSZ módosítás a tervezett Gyermekegészségügyi         
Centrum kialakítása érdekében készült. 
 
A Kőrösy J. utcában lévő, érintett 4275/10 hrsz. telken jelenleg egy egykori iskolaépület áll, a               
telek területe 3141 m2. A telek Újbuda Önkormányzatának tulajdonában van. Az           
Önkormányzat célja, hogy a meglévő épület átépítésével és bővítésével         
Gyermekegészségügyi Központot alakítson ki, továbbá, hogy a bővítés során a beruházás           
gazdaságossá tétele érdekében egyéb funkciók (pl. lakófunkció) is megvalósulhassanak. A          
telken ezzel egy vegyes funkciójú beépítés alakulna ki. 
 
Az előzetes elképzelések alapján a meglévő épület Kőrösy József utca felé eső F+2 szintes              
része megmarad, s egy szint ráépítéssel bővül. Ebben az épületrészben kerülnének           
kialakításra az egészségügyi funkciók. A kialakított fásított köztér északi térfalaként tervezett           
új épületrész földszintjén térre nyíló közösségi szolgáltatási funkciókhoz köthető területek          
kerülnének kialakításra, míg e felett lakófunkció. A szomszédos Szent Kristóf rendelőintézet           
irányába egy fedett, zárt összeköttetés kialakítása is tervezett a funkciók összekapcsolása           
érdekében. A funkciók kialakítása mellett a szükséges parkolók biztosítása telken belül           
történik. 
 
Fentiek megvalósíthatósága érdekében a KVSZ-ben az építménymagasság értékének 22,0         
méterről 25,0 méterre történő emelésére, lakófunkció létesítésének lehetővé tételére és          
néhány kisebb jelentőségű beépítési szabály módosítására van szükség. Lakófunkció azonban          
önállóan nem, csak a tervezett egészségügyi funkcióval együttesen létesíthető. 
A Gyermekegészségügyi Centrum területét a Képviselő-testület 158/2017. (IX. 21.) XI. ÖK           
sz. határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította ezért a terv egyeztetése a 314/2012.            
(XI. 8.) Korm. rendelet tárgyalásos eljárásokra vonatkozó 42. §-a szerint történik. 
 
A terv partnerségi egyeztetését a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája lefolytatta, a           
beérkezett véleményekről a Gazdasági Bizottság 143/GB/2018 (III.21.) számú határozatával         
döntött. 
 
Az Állami Főépítészi Irodára a tervet az államigazgatási eljárás lefolytatására megküldtük, az            
Állami Főépítész záró szakmai véleménye az előterjesztés készítésekor még nem áll           
rendelkezésünkre, ez ügyben az Állami Főépítész 2018. április 12-re egyeztető tárgyalást           
hívott össze. 
 
 



Kérem a T. Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. 
  
Budapest, 2018. április 6. 
  
 dr. Hoffmann Tamás 
 
 


