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BUDApEST FovARos xvr. KERULETT oNKoRMANyzar
por-cARvrnsrERE

Tirgy: Az agglomerdci6 teriiletdnek a foviirosi ker6kp6rut fohitl6zatba
t6fidn6 bek6tds6t lehetov6 tev6, a XVI. kertilet 118548/l hrsz-t
Szabadftld ttl 117582 6s 118548/2 hrsz. kcizcitti szakaszdra
kdsziilo telepiil6srendez6si eszkdz partners6gi egyeztetds sor6n
be6rkezett v6lemdnyek ismertet6se

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Az agglomeraci6 tertiletdt a f6v6rosi h6l6zatba bekot6 ker6kpAnit megval6sit6sdra a

Szabadfold rlt kiils6 szakaszitn, a VEKOP 5.3.1. eur6pai uni6s prilyazat segits6g6vel, a BKK
Zn.. a Fovdrosi Onkormdnyzat es a XVI. Kertileti Onkormanyzat rdszvdteldvel konzorcium
alakult, A teleptil6sfej leszt6si koncepci6r6l, az integrdlt telepiildslej lesztdsi stratdgidrol 6s a

teleptildsrendez6si eszk6zokrol. r,alamint a'z egyes telepiil6srendezdsi sajritos
jogintezmdnyekrol sz6l6 31412012. (X1.8.) Kormrinyrendelet (a tov6bbiakban: R.) 32. $ (6)
bekezddse alapjiin a telepilesrendezdsi eszkdz egyeztet6se targyal6sos eljards szerint
tortdnhel. amely sor6n aR.42lA. $ alapjrin az elk6sziilt dnkorm6nyzati rendelet partners6gi
egyeztetes sor6n be6rkezett v6lemdnyek ismertet6se sztiksdges a k6pviselo-testtilettel.
Vdlemdny el nem fogad6sa eset6n a dont6st a kdpvisel6-testtletnek ismertetni kell. A dcint6st

dokument6lni kell 6s azt kozz6 kell tenni, amellyel a partnersdgi egyeztet6s lez6rul. A t6m6val
kapcsolatban augusztus 30-ig sem a lakossrigi f6rumon, sem az rinkorm6nyzat altal megadott
telepuleskep@bp I 6.hu e-mail cimre v6lem6ny nem drkezett. Amennyiben a K6pvisel6-
testtilet iil6sdig a partners6gi egyeztet6s alapjdn vdlem6ny 6rkezik, azt a k6pvisel6-testtileti
iildsen ismertetjiik, s annak megvitat6siit, ds az arr6l val6 ddntdst a k6pviselo-testtileti
hatdrozatban rcigziteni kell.

IIlt:irozati javaslat :

Budapest F6v6ros XVL keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete a Szabadftild tt
kiilso szakaszdn, a VEKOP 5.3.1. eur6pai uni6s p6lyi2at segits6gdvel kiatakitand6
kerdkprinit megval6sit6siihoz sziiksdges teleptil6srendez6si eszkdz kdszit6se sor6n a

telepi.il6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integr6lt telepiildsfejlesztdsi stratdgi6r6l 6s a
telepiil6srendez6si eszkcizdkol, valamint az egyes telepiil6srendez6si sajiitos
jogintdzmdnyek6l sz6l6 31412012. (XI.8.) KormtlLnyrendelet 42/A. $-a alapjAn
meg6llapitja, hogy a partners6gi egyeztet6s sor6n dszrevdtel nem 6rkezett, igy a

partnersdgi egy e4etesi. bz'rtnak tekinti.
Hatdrido: 201 7. szeptember 5.

Felelos: Kov6cs P6ter polg6rmester
(elfogadrlsa egyszeni sz6tcibbs6get ig6nyel)

Budapest. 2017. augusztus 29. e(oc*
Kovrics P6ter
polgiirmester

a

Ancsin Lriszl6
jegyz6

Kdsziilt a Kdpvisel1testalet 2017. szeptember 5.-i iildstre.
Ki szit e tte : T.dr h Mi kl6s Jiid pitdsz


