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Kdsziih a Polgdrmester 2020. dprilis 22-re tervezett hatdrozatdnak meghozatala cdlidbdl

Kdszitette: T6th Mikl6s fddpitdsz

Tirgy: Budapest F6varos Teleptil6sszerkezeti Terve
6s Budapest F6varos Rendezdsi Szabilyzata
feliilvizsgrllatrinak v6lem6nyez6se

K6rem a tisztelt K6pvisel<i Asszonfl, K6pvisel6 Urat, valamint a tisztelt Bizottsdgi Tagokat,

hogy az El6terjesztdsben szerepl6 hatarozati javaslatot

ig6ny szerint
sziveskedj6k.

Tisztelt K6pvisel6 AsszonY!
Tisztelt K6pvisel6 Ur!
Tisztett Keiiitetfeileszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsigi tagok!
Tisztelt Ktirnyezet- 6s Klimav6delmi Bizottsdgi tagok!

Budapest F6varos Klimav6delmi ds Fejlesa6si F6polgri.Lrmester-helyettese an6l tij6koztatott (l .

sr. ."116k1"9, hogy elk6sziilt az 5012015. (1. 28.) F6v. Kgy. hatarozattal elfogadott B}dapest

F6viiros Teieptil6*sszerkezeti Terv (tov6bbiakban: TSZT) 6s a Budapest F6varos

flnkormri,nyzata K6zgyril6s6nek a Budapest fbvrlros rendez6si szabiilyzatiir6l sz6l6 5/2015. (1.

16.) F6v. Kgy. rendelet (tovabbiakban: FRSZ) feliilvizsg6latrinak tervezete,.l .egyben
v6lem6nyezesii megkiildte a telepiildsfejleszt6si koncepci6r6l, az integrelt telepiil6sfejleszt6si

strat6girir6l 6s a tJeptldsrendezdsi eszk<izok6l, valamint egyes telepiil6srendez6si sajatos

joginidzmenyekot szoto 3l4l2ol2. (xl. 8.) Korm. rendelet 38. g-a szerint a trirgyi

tervjavaslatot.

A megktilddtt tervdokument6ci6t dsszevetettiik a hat6lyos 6llapofial (2. sz. mell6klet)' (A

haulyisTSZT6sazFRSZ el6rhet6 aF6v6roshonlapjrin.T9ZT 50/0215(I .20)F6v.Kgv'
hatiozat, FRSZ5/2015. (II. 16.) F6v. Kgy. rendelet). A TSZT 6s FRSZ XVI. keriiletre

vonatkoz6 valtozis l elemezve meg6llapithit6, hogy a hat6lyos tertiletfelhaszniilas l6nyeg6ben

nem v6ltozott.
A kdzleked6si tervlapon kdzvetve megjelenik a Metro-HEV dsszekdtds egy eleme' a tervezett

tj meg6ll6helyek (lmre utca - J6kai utca), ds ett6l fiiggetleniil a cinkotai P+R 300-161 1000

parkolasi f6r6helY tervezete.

A TSZT 2016. 6vi feltilvizsgalatakor Budapest F<ivriros XVI. keriileti $nkormdnyzat

fieprir.fou"rtuf ete a 204/2016. (V. 25.) hatrirozatriban (3. sz. mell6klet) javaslatot tett a

teriilet fe lhaszniiLl iis m6dositdsara.

iJorragi 6szrev6telek alapjin, a 22412017 . (V. 17.) Kt. natarozatban foglaltak szerint k6rttik a

F6vrirosi Szab6lyozisi (irettervben alkalmazott Mg teriilethaszniilat visszarillit6s6t a

Zsemldkes rit melletti teriileten (4. sz. mell6klet)'

6szrev6telezni ds vdlem6nY6t a kov
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HATARO ZATI JAVASLAT:
Budapest F6varos XVI. keriileti 0nkormiinyzat Pol grirmestere -
a katasztr6favddelemr6l 6s a hozzil kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek
m6dositisrir6l sz6l6 2011. 6vi OGVIII. tdrv6ny 46. $ (4)

bekezd6se alapjrln - rigy halirozott, hogy az 50/2015. (1. 28')

F6v. Kgy. hatarozattal elfogadott Budapest F6viiros

Telepiildsszerkezeti Terv (TSZT 2017) 6s Budapest F6viros
Onkormanyzata K6zgyiilds6nek a Budapest f6viiros rendezdsi

szab|lyzatirbl sz6l6 512015. ([. 16.) F6v. Kgy. rendelet

(tov6bbiakban: FRSZ) feltilvizsgdlat6nak v6lem6nyez6si

eljirasriban a k6vetkez6 megilllapitasokat teszi :

A TSZT teriiletfelhasm6lasi tervlapjain megjelen6 tewezell
v6ltoz6sok alapvet6en nem 6rintik a Keriileti Epit6si

Szabiiyzatban rdgzitett dvezeteket 6s dpit6si el6iresokat'

Budapest F6v6ros XVL keriileti Onkormrinyzat Polgirmestere
(Polgrlrmester) tov6bbra is javasolja a Zseml6kes rit melletti

,,E" erd6tertilet helyett,,M" mezbgazdasigi tertiletfelhasmril6s

alkalmazdsbt.

A Polg6rmester tiltakozik a Telepiil6sszerkezeti Terv

Komyezitvddelem, veszdlyeztetett 6s veszdlyedet' renyezoit

terul;tek tervlapjrin, a L6gcsavar utca melletti teriiletek eset6ben

a "Potenciilisan talajszennyezett teriilet" jel6lds ellen, mert

annak kiterjeszt6se teljesen indokolatlan 6s re6lisan nem is

igazolhat6.

A Polgdrmester tiltakozik a V6delmi, korl6tozisi tertiletek

tervlapin az un. Csobaj-banya tertiletdnek "Asv6nyi nyersanyag

lel6hely"-k6nti jel6l6se ellen, mivel a teriilet rekultivdci6ja

megt6rt6nt, ez6rt is lett annak tertiletfelhasmdl6sa K-Rek

Nagykiterjeddsii reke6ci6s 6s szabadid<is tertilet.

A Gdddll6i HEV - M2 metr6 dsszekdt6se 6rdek6ben trlmogatjuk

a XVI. keriiletben - a rendelkez6sre all6 teriileti lehet6segek

m6rt6ke szerint tervezelt - min6l tdbb P+R parkol6 l6tesit6s6t,

de a Cinkotai HEV 6llom6s teriiletdn tervezett P+R 1000

kidpit6se ne a megl6v6 k6zparki z6ldteriiletek rov6siira

tdrtdnjen.

A Polg6rmester jelzi, hogy az Eml6kk6 utca melletti teriilet

LakOtertileti besorol6sri, amely igy ellentmond a Z<ildfeliilet-,

trij- 6s term6szetv6delem tervlapon feltiintetett, erd6tefiilet

megjel6l6ssel.
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A Polgrirmester a TSZT kor6bbi feltilvizsgiilatakor kialakitott
20412016 (V. 25.) Kt. hatarozatot tovdbbra is fenntartja azzal,

hogy a hivatkozott hatarozat A. pontjrinak 2) pontj6ban foglalt,

6-Metyasftild teriilet6re vonatkoz6 javaslat mar teljestilt.

A Polg6rmester gondoskodik a hatfuozat F6polg6rmesteri

Hivatal Viiros6p(t6si F6osztrilya r6szdre tdrtdnS megktilddsdrdl.

Hatairid6: 2020. ipilis 24.

Felel6s: Kovrics P6terpolgrirmester

Budapest, 2020. APilis 7 .

T6rv6nyess6gi szempontb6l megfele16:

Qlctc*
Dr. Csomor Ervin
jegyzb

Kovrics P6ter
polg6rmester

V6lem6nyez6sre javasolt biz.ottsigok:
- Keriiletfejleszt6si6s tJzemeltet6siBizotts6g
- Ktirnyezet- 6s Klimav6delmi Bizottsdg

Mell6klet:
1. mell6klet: FP:Ho5gl3go-312020. sz6mri F6polgiirmester-helyettesi megkeres6 lev6l

2. mell6klet: hatiilyos TSZT-FRSZ 6s tervezet TSZT-FRSZ iisszehasonlitasa

3. mell6klet: 20412016. (V' 25') Kt. hatixozat

4. mell6klet: 224/2017. (V. 17.) Kt. hatirrozat
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