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Kdsziilt a Kipvisel6-testiilet 2017. szeptember 5.-i ldsdre
Kdszfiette; T6th Mikl6s fidp{tdsz

Tdrgy: Az agglomeriici6 teriilet6nek a f6varosi
ker6kp6rut fohii6zatba t6rt6n6 bekdtds6t
lehet6vd tev6, a XVI. keriilet 118548/1 hrsz-ri
Szabadltild tt 117582 6s 118548/2 hrsz.
kdz<rtti szakaszdnak kiemelt fejleszt6si
tertiletkdnt va[6 meghat6roz6sa

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az agglomer6ci6 tertilet6t a f6v6rosi h{l6zatba bekrit6 ker6kp6rut megval6sit6sdra a
Szabadf<ild ut kiils6 szakaszitn, a VEKOP 5.3.1. eur6pai uni6s p6lydzat segits6g6vel, a BKK
Zn.. a Fovrirosi Onkormanyzat ds a XVl. Keruleti Onkormdnyzat rdszvdteldvel konzorcium
alakult.

A tervezetl ker6kpanit nyomvonala a magdntulajdonban rill6 118549/i hrsz-ri ingatlannak - a
cinkotai temeto keritdsdn kivtil es6 - az itaszfall feltilete 6s a kerit6s kdzdtti. haszn6laton
kivtili siiviaban vezetne (1. sz. mell6klet), a tertilet ig6nybev6tele az 6ltal6nosan elfogadott
m6don (targyal6s, v6tel) nem megval6sithat6, igy az mintegy 330 mdter hosszan 6s mintegy 5

mdter sz6lessdgben akadiiy ozza a kerdkpdrirt megdpitdsdt.

Ez esetben a szabilyozis elk6szit6se - vizsgrllat, al titrnasd6 munkar6sz k6szit6se rs -
sztiksdges, de a v6geredm6ny egyetlen szab|lyozitsi vonal, amely munkdhoz tervez6
megbiz6sa sziiks6ges.

A telepiildsfejleszt6si koncep cior,6l, az integralt telepiil6sfej leszt6si strat6gi6r6l 6s a

telepiil6srendez6si eszk<izdkr6l, valamint az egyes telepiil6srendez6si saj6tos
jogintdzm6nyekrSl sz6l6 31412012. (XI.8.) Kormanyrendelet (a tovribbiakban: R.) 32. $ (6)
bekezd6se alapjan a telepiildsrendez6si eszktiz egyeztetdse t6rgyal6sos eljaris szerint
tdrtdnhet, amelyben
R. 32. $ (6) bekezdds, c) pontja:

,,A kdpvisel6testalet dr;ntdsdvel kiemelt Jbjlesztdsi tertiletld nyilvdnitott teriileten, beruhdzds
megvaldsltrisa miatt indokolt. "

A kdrd6ses teriiletsiivot a Budapest F6viiros Telepiildsszerkezeti Terve (a tovdbbiakban:
TSZT) nem kctzlekeddsi, hanem temet6 tertiletkdnt jeloli.
A Kdpvisel6-testiilet a 22512017 . (V. 17.) Kt. sz. hatrlLrozat,iban kdrte a F6varosi
0nkorm6nyzatot, hogy a TSZT-ben a k6rddses tertiletet a TSZT m6dositilsiival, a Szabadftild
tt teriiletdhez kapcsolva, KOu ik6zleked6si) tertiletkent jelcilje (2. sz. mell6klet), ezzel a

kisajritit6s jogi lehet6s6ge megnyilhatna. A tertilet rendez6s6re a F<ivarosi Onkormrinyzat a
Foviirosi Rendezdsi Szabalyzatr6l sz6l6 50/2015. (ll. 16.) Fov. Kgy. sz. rendeletben rcigzitett
lehet6sdget ajAmlja (3. sz. mell6klet), ami keriileti telepiildsrendez6si eszkdz kdszitds6vel
(szabdlyozasi terv) lehetseges.
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A Kdpviselci+estiilet rdsz6rol a kiemelt fejleszt6si teriiletk6nti meghatiiroz6s indokolt az
emlitett VEKoP piiyinat, illetve a ker6kp6rut id6ben meghatiirozott megval6sit6sa miatt.

Hatdrozati javaslat I.:

Hatrirozati javaslat II.:

Budapest, 201 7. jrilius 24.

L6ttam:

An Liszl6C S1N

Jegyzo

sz6m[: KVSZ-rdszlet
szdm[: TSZT-rdszlet
sziimt: F6v. 0nk. nOpolgdrmester6nek levele

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselo-testiilete a
Budapest, XVI. keriilet, 118548/l hrsz-ri Szabadfdld ritnak a ll75t2
ds 118548i2 hrsz. k<izdtti szakasztrl kiemelt fejlesa6si tertiletkdnt
hatirozza meg.
A fejleszt6si tertilett6 nyilvrinitott tertilet a VEKOP 5.3.1. eur6pai
uni6s p6lyazat segitds6g6vel a f6vrirosi hitl6zatba bekcit6 -
ker6kpiffit megval6sit6sa miatt indokolt.

Hatarid6: 2017. szeptember 1 5.
Felel5s: Kov6csPdterpolgfu'mester
(elfogad6sa egyszeni sz6tdbbsdget ig6nyel)

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete a
VEKOP 5.3.1 eur6pai uni6s piilyrlzat keret6n beliil a f6v6rosi
hAlozatba bek6t6 ker6kprirut megval6sit6sdhoz sziiksdges teriilet
biztosit6siihoz teleptil6srendez6si eszkdz elk6szit6s6t tdmogatja.

HatriLrid6: 201 7. szeptember 15.
Felel6s: Koviics P6ter polg6rmester
(elfogad6sa egyszeni sz6t<ibbs6get ig6nyel)

lrt
Ko P6ter
polg6rmester
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T{rgyalta: Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizotts{g

Melleklet:



Minerva T6rinformatikai Rendszer
Budapest F6viros XVl. keriilet Onkorm6nyzata

l. oldal. <isszesen: i oldal

I sz. rnci&klrL

$ffiAYB

M6retardnyr2000

Budapest, 2017 6prilis 20

A ldrkep l6j6korat6 jellegi, masolata semmilyen hvatalos eljiirisban nem haszniilhalo ,e]l Keszt[ az elJami alapadalok felhasznalaseval

Engedely srma: 17.210/12009

http://minerva.bp I 6.hu/minerva./bp I 6ker/a jaxplot/a jaxplot.php 20t7.04.20.
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Budapest F6vrros I F
Veros6pltesi F6osztdly

ugyintez6: MusztafaTlmea

telefon: +36 1 999-90-30

6polg6rmesteri Hivatal
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email: Musztafa.Timea@budapest.hu

-1000083343909"
ikt. szam: FPH059 /131 - 30 12017

hiv. szem: 1114498-912017

Budapest F6veros XVl. ker0leti Onkorm6nyzat tersy: Budapest XVl. kerulet, Szabadfdld Ut

szelesit6se, Agglomeraci6 teruletenek a
f6varosi kerekperut f6halozatba tort6n6

* bebc,tese, ezzel kapcsolatos TSZT
m6dositas kerese

1 163 Budapqst--
Havashalomiutca 43.
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Tisztelt Polgarmester
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A targyi ogyben hozzam clmzett, 2017. mejus 26-an erkezett leveleben foglaltakkal kapcsolatban az

alebbiak16l tajekoztatom:

A2512015. (11.16.) F6v. Kgy. rendeletteljdvahagyott Budapest f6varos rendezesi szab6lyzata ( a tov6bbiakban:

FRSZ) "A ter1letfelhaszn\lSsi egysqgek beepltesi slrlsege 6s az infrastruktlra elemek" cimU 1. melleklete

szerint a Szabadfoldi 0t KOu jelu, ,,Kozriti kozlekedesi terulet" elnevezesu teruletfelhasznAlasi egys6gbe

lartozik. Az FRSZ 21. S (1) ertelmeben,,a TSZT-vel asszhangban az 1. mell,kletben meghatdrozott elemekre

vonatkoz6an a ker1leti teleparcsrendezesi eszk1z keszltese soren

d navelhet1 a KOU ter(lletfelhasznebsi egyseg szeless'ge

aa) megrcv' csom'pont Arcpltese 6s bdvitese, vagy (tj csom6pont l6tesitdse,

ab) megl,v1 kaz1t gyalogos vagy kerdkpAros infrastrukt0rdj^nak szelesltese, utdlagos

/6fes/t6se,

ad a kAzlekedesbiztonsegot novel1 nyomvonal korrekci' megval6sftesa,

ad) kornyezetuedehi berendezes telepltdse,

aq beepftesre sze ter1let rovesera a k1zlekedesi infrastrukt(|ra b1vlrcsenek vagy

eteqftesenek igenve

eseten."

A fentieket figyelembev6ve a tervezett Utsz6lesit6s az 5012015. (1.28.) F6v. Kgy. hatarozattal jovahagyou

Budapest f6varos telepul6sszerkezeti terve (TSZT) 6s FRSZ el6zetes m6dosltasa nelk0l is v6grehajthat6 a

keruleti telepulesrendezesi eszkozdkben

Budapest, 2017. j1nius ,,

ben kiadmenvozza
L

4"F-Jrtffi.
Szeneczqy Balfzs dr. /I

la 
prgtgr$:np s t e r- h e I y ette s

e.a.
I bvelcim:cim: 1052 Budapest, Vdroshez utca Budapest

F6polgarm
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Kovacs P6ter polgarmester
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