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Kiszult a Kdpviseld+estalet 2017. szeptember 20-i ldsdre
Kd s zitet te : Tdt h Mi kl6s ./6d pitd s z

Tfrgy: "Egdszs6ges Budapest Program" - a keriileti szakrendelo bovit6se
Telepiildsrendezdsi eszkoz (KVSZ m6dositiis) partnersdgi
egyeztetds soriin bedrkezett vdlem6nyek ismertet6se

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az "Egdszseges Budapest Program" keretdn beliil a keriileti szakrendelS bovft6s6hez a

10221618 hrsz ingatlan p6lyrizatban rijgzitett be6pit6s6hez (emelet-rri6pitds), az l-XYllSZ2
dpftdsi <ivezelben megengedett legnagyobb epitm6nymagassrigot a KVSZ m6dositrisdval -
I 5,0 m6ter helyett - 24,0 mdterben sztiksdges meghatiirozni.
A teleptit6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az integr6lt teleptil6sfej leszt6si strat6gi6r6l es a

telepiil6srendezdsi eszkdzdkr6l, valamint az egyes teleptil6srendez6si sajiltos
jogint6zmdnyekrol sz6l6 31412012. (XI.8.) Kormanyrendelet (a tov6bbiakban: R.) 32. $ (6)
bekezddse alapjdn a teleptil6srendezdsi eszk<iz egyeztet6se - a kiemelt fejlesA6si tertilet
esetdben tiirgyal6sos elj6riis szerint tdrtdnhet, amely sor6n a R. 421A. $ alapjriLn az elkdsziilt
rinkormrinyzati rendelet partners6gi egyeztetds soriin be6rkezett vdlem6nyek ismertetdse
sziiksdges a K6pviselo-testtilettel. Vdlem6ny el nem fogadrisa eset6n a ddnt6st a kdpviselo-
testtiletnek ismertetni kell. A ddnt6st dokumentrilni kell 6s azt k6zz6 kell tenni, amellyel a

pa(ners6gi egyeztet6s lezArul.
A tdmaval kapcsolatban a v6lem6nyez6si id6szakban, szeptember 7-6n lakossiigi f6rumot
tartottunk, amelyen a KVSZ m6dositis ellen kifogiis nem mertilt fel. A jelenl6vo drdekl6ddk
kedvezoen fogadtdk a szakrendelo bovildsdt. a szolgriltatdsok megtjukisrit. Szeptember l5-ig
toviibbi dszrevdtel teheto az <inkonnanyzat 6ltal megadott telepuleskep@bp 16.hu e-mail
cimre. Amennyiben a Kdpvisel6-testtilet iildseig a partnersdgi egyeaetds alapjrh vdlem6ny
drkezik, azt a k6pviselo-testtileti uldsen ismertetjiik, s annak megvitatiis6t, 6s az alr6l val6
ddntdst a kdpviselo+esttileti hatarozatban 16gziteni kell.

Hatrlrozati javaslat :

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az "Eg€szs6ges
Budapest Program" keretdn beltil a szakrendelo b6vit6s6nek megval6sitas6hoz
sziiks6ges telepiildsrendez6si eszk6z k6szit6se sor6n a teleptil6sfejlesadsi koncepci616l,
az integriilt telepiildsfejlesa6si strat6giar6l 6s a telepiildsrendez6si eszkdzdkr6l, valamint
az egyes telepiil6srendezdsi saj6tos jogint6zm6nyek6l sz6l6 314/2012. (XI.8.)
Kormiinyrendelet 42lA. $-a alapjrin megrillapitja, hogy a partnersdgi egyeztetes soren
dszrev6tel nem 6rkezett, igy a partnersdgi egyeztetest lez6rtnak tekinti.
I{atdrido: 2017 . szeptember 20
Felelos: Koviics P6terpolgdrmester
(elfogadisa egyszerfi sz6tdbbs6get igdnyel)
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