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BUDApEST r6vAnos xvr. rnRUr.nrr onxoRlrANyzar
POLGARMESTERE

Kdsziilt a KipviselS-testAlet 2017. december I3-i ldsdre
Kdszitette: T6th Mikl,s fddpitdsz

T6rgy: Javaslat a KVSZ m6dositdsara a XVI. ker[let
Kertv6rosi Egdszsdgiigyi Szolgdtat (KESZ)
bovitdse cdlj6b6l

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Kormriny az ,,Egdszs6ges Magyarorsz6g 2014-2020" Egdszsdgiigyi Agazati Strat6gia
elfogad6s6r6l szol6 103912015. (ll. 10.) Korm. hat6tozat6val hagyta j6v6 az eg6szsdgiigyi
|gazat stratdgi|jdt, mely kijekili az iryazat szAmiua a 2014-2020-as id6szaka vonatkoz6 fo
c6lkitrizdseket.
KormiiLnyzati prioritds az eg6szs6gtgyi alapellltris rij alapokra helyez6se, prevenci6s
tev6kenysdg6nek er6sit6se, a jiir6beteg-szakell6tiis meger6sitdse, egy fenntarthat6, j6l
mrik6do intdzm6ny,rendszer kialakitrlsa.
Budapesten 6s Pest megyeben ,,Eg6szs6ges Budapest Program" (EBP) ndven indult
eg6szsdgiigyi fejlesAdsi program.
A Kdpvisel6+estnlet a 27312017. 0X. 5.) sziimri hatrirozat6ban a program keret6n beltil
kiemelt fejlesztdsi teriiletk6nt hatitrozta meg a XVI. keriileti Kertv6rosi Eg6szs6giigyi
Szolgrilat tertilet6t. Ezen ddntds alapjin az dpitdsi dvezetben meghat6rozott legnagyobb
dpitm6nymagassrig 18,0 m6terr6l 24,0 m6terre ndveldse, valamint a telken beltili parkolist
lehet6vd tev6 z6ldfeliileti m6rt6k besz6mit6si m6djanak vdltoztat6sa v6lt sziiksdgessd a
Keri.ileti V6rosrendez6si 6s Epft6si Szab6lyzatrir6t sz6l6 3012000. (VII. 14.) <ik. rendelet (a
tov6bbiakban: KVSZ) m6dositris6val.

A KVSZ m6dositilsrit cdlz6 rendelet-tervezetet (1. sz. melldklet) az 6llami folpit€sz
vezet6s6vel megtartott t6rgyaliisos eljar6s alapjan a K6pvisel6testiilet - a telepiildsfejlesztdsi
koncepci6r6l, az integriit telepiil6sfejlesztdsi strat6giar6l 6s a telepiil6srendezdsi
eszkdz6k6l, valamint az egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyek6l sz6l6
314/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 42. $ (6) bekezd6se alapjan - j6vahagyhatja

A Kertiletfej lesztdsi 6s Uzemeltetdsi Bizottsdg a rendelet-terve zetet 9212017 . (XI. 13.)
KFUB. sz. hatfuozali:al elfogadrisra javasolja a K6pvisel6+estiiletnek (2. sz. melldklet).

Az egyeztet6 t6rgyal6s zrir6 szakmai v6lem6nydt a Budapest F6varos Kormrinyhivatala a

K6pvisel6-testiileti iildsig varhat6an megktildi a Polgiirmester rdszdre, ugyanakkor az
egyezteto tilrgyalis jegyzik6nyve mriLr meg6rkezett (3. sz. mell6klet).

A fentiek alapjiin kdrem a Tisaelt K6pvisel6+estiiletel, hogy a rendelet j6v6hagy6s6t
tdmogassa.
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A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrv6ny 17. $-dban foglalt el6zetes hatasvizsg6lat
6sszefoglal6sa:

A v6grehajtis felt6telei:
A rendelet az lnkorminyzat sziim6ra nem jelent tdbbletfeladatot

A t6rsadalmi hat6sok iisszefoglaLisa:
A szab6lyozris alapjrln a Szakendelo min6s6gi b6vit6se v6lik lehet6v6.

T:{rsadalmi kiilts6gek:
Az 6pit6si szabiiyzal a tarsadalom szrimrira k6lts6get nem jelent.

Ktilts6gvet6si hatdsok:
A KVSZ m6dositiis rinmag6ban nem jelent k6ltsdgvetdsi kiad6st

Eg6szs6giigyi hatdsok:
A KVSZ m6dosit6s6nak k<izvetlen eg6szsdgiigyi hatdsa nincs.

Ktirnyezeti hatisok:
A szab6lyoz6si elemek alapj6n kedvez6tlen kiimyezeti hat6s nem jelentkezik.

Budapest F6vriros XVI. Keriileti Onkormanyzat K6pvisel6-
testiilete megalkotja a Keriileti Viirosrendezdsi ds Epit6si
Szabiiyzatril sz6l6 30/2000. (V[.1 7.) cinkormiiLnyzati

rendelet6nek m6dositrisar6l sz6l6 ....12017. ( .. ...)

Snkorm6nyzati rendelet6t.

(elfogad6sa min6sitett sz6tdbbsdget ig6nyel az SzMSz 18. $ (2)
bekezd6sdnek a) pontja alapjan)

i /,, (
Budapest, 201 7. november 30.

Kov6cs P6ter
polg6rmester

^"knh
Mell6klet:

I . sz.imri: rendelet-tervezet
2. szitmt:9212017.61. 13.) KIUB sz. hatlrozat
3. sz6mt: BFKH egyeztet6 targyal6s jegyz6k<inyve

T6rgyalta: Kertiletfejlesztdsi 6s Uzemeltet6si Bizottsiig

RENDELETI JAVASLAT:

jegyzo



Budapest F<ivriros XVI. kertilet Onkorm inyzatinak Kdpviselo-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk
(1) bekezdds a) pontj6ban meghatarozott jogalkotrisi hatriskrirdben, a Magyarorszag helyi
cinkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX. t<irvdny 23. S (3) bekezd6sdben loglalt feladat- 6s
hat6sk<irdben elj'rva, az dpitett kcirnyezet alakitasar6l 6s vddelm6r6l sz6l6 1997. dvi LXXVIII.
tdrv6ny 62. $ (6) bekezddsdben foglalt f'elhatalmazris alapj6n a kdvetkez<iket rendeli el:

4 S2 muILJLtf-t

Budapest F6v6ros XVI. Keriileti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testtilct6nek

.....1 2017 . (.....) iinkorm 6ny zatt rendelete
a Keriileti V6rosrendez6si 6s f,pit6si Szabiiyzatftr6l sz6l6

30i2000. (VII. 14.) rendelet m6dosit6s616l

r.$

A Budapest F<ivaros XVI. Kertileti Onkorm6nyzatnak a Keriileti Viirosrendez6si 6s Epitdsi
szabiiyzatdr6l sz6l6 30/2000. (vII. 14.) rendelet (a tov6bbiakban: KVSZ) 20. g-a a
k<ivetkez<i (9)-( I 1 ) bekezddssel eg6sziil ki:

.,(9) Az I keretrivezetben l6v6 dpitdsi dvezetek teriiletdn a gyeph6zagos elemekkel - rin.
,,z6ldbeton" - burkolt teriiletek a zrildfelt.ilet szrimitrisrlLba 50 %-kal szrimfthat6k be.
A gyephdzagos elemekkel fedett tert.ilet a zcildfeliiletnek legfeljebb 50 %-6t teheti ki.

(10) Az I keretdvezetben l6v6 6pitdsi <ivezetek tertilet6n a mrianyag gyepr6ccsal kialakitott
tertlet a z<ildfeliilet szrimitiisnril 60 %-kal vehet6 figyelembe 6s az el<iirt legkisebb
zdldfeliilet 50 %-a lehet miianyag gyepriiccsal kialakitott tertiler.

Gdpkocsi parkoliis cilj6ra csak burkolt (legal6bb miianyag gyeprrics, gyephdzagos)
feliilet veheto fi gyelernbe.

A BVKSZ 3. $ (5) bekezd6s szerinti zctldfeliilet sziirnitiisnril figyelembe vehet6 kavics,
homok a szrimitott z6tdfeltiletbe nem vehet6 figyelembe.

(11) Az l-XVllSZ2 dpit6si civezetben az orszitgos telepiil6srendezdsi 6s 6pit6si
kdvetelmdnyekrol sz6l6 25311997. (xll. 20.) Kormiinyrendelet 5. sz. melldkletdben
rdgzitett tcibbszintes ntiv6nyiillomriny, tet6kertek 6s a homlokzati z6ldfelt.iletek
besz6mitAsa a telekre elciirt zcildfeliilet mdrt6k6ndl alkalmazhat6.,,

A KVSZ 49.9 (3) bekezd6se helydbe a krivetkezri rendelkezds l6p:

,,(3)Az dpit6si tivezet teriilet6n a be6pit6s hatardrt6keit a21. sz. titbl|zat hat6rozza meg

2l . szimn litblizat

2.$
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3.S

( I ) E rendelet a kihirdetdsdt krivet6 napon l6p hat6lyba.

(2) A Rendelet 3. mell6klete hely6be e rendelet 1. melldklete, a Rendelet 3ia. melldklete helydbe
e rendelet 2. mell6klete ldp.

Koviics P6ter

polgiirmester

Ancsin Lriszl6

jegyzo



Arrar,Anos rNnoxolAs

A XVI. kertileti szakrendelci b6vit6s6re az "Egdszsdges Budapest Program" keretdn beltil keriil
sof

RESZLETES INDOKOLAS

l.$

Az I keretcivezetben l6vo dpit6si dvezetek tertiletdn a z<ildl'eltiletbe besziimithat6 burkolatok
fajt6jAt ds m6rtdk6t rdgziti.

2.S

A KVSZ dvezetre vonatkoz6 bedpit6si hat6r6rt6keit feltiintet5 param6terek titblinatdt rdgziti.

3.S

Hat6lyba ldptet6 6s zir6 rendelkezdseket tartalmaz.
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2. ntelldklet a .../2017. (...) 6nkormdnyzati rendelethez

Hatdlyos szabdlyoztisi tervek teriileti leltatdroldsinak sfi)veges melldkletei

BUDAPEST F ROS XVL KERIJLL.'|I ONKORN,IANYZAT 6/2005. (II. 21.)

rendelete A Kertteti Viirosrendez6si ds Epitdsi Szabrilyzatr6l sz6l6 30/2000. (V[ 14.)

0k. rendelet m6dosit6siir6l 6s a Budapest, XVI. keriilet Rdkospalotai hatiiritt Jiinos

utca Igl6i utca J6zsef utca 6ltal hat6rolt teriiletre vonatkoz6 szabiilyozdsi terv

6vliha as616l
BUDAPEST FOVAROS XVI. KER LEI'I ONKORMANYZAT 7/2005. (II. 21.)

rendelete A Kertileti V6,r'osrendez6si ds Epit6si Szabdlyzatr6l sz6t6 30/2000. (VII. 14.)

0k. rendelet m6dositris6r6l ds a Budapest. XVl. keriilet Uisziisz ulca - Ballada utca -
Eml6kko utca Prohdszka O. utca keri.ilethatiir (Pesti hat6rirt) iparvasirt N6vtelen

urtca (103772115. hrsz.) 6ltal hadrolt teriiletre vonatkoz6 szabiilvoziisi terv

1

BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT t9/1998. (X. 13.) Ok.
RENDELETE a Bcik6nyfcildi tit - nagynyomiisi giavezetek vdd6s6vja - Cinkotai rit ds a

103867 hrsz-f ipari rit riltal hat{irolt teriilet szablrlyozitsi tervdnek j6viihagy6s6r6l

2

BUDAPEST F6VAROS XVr. KERULETT oNKORMANYZAT 20n998. (X. 13.) 0k
rendelete a Budapest XVI. ker Margit utca-Arar.ry J6nos utca-Budapesti tt 10726911

hrsz-t tertiletek riltal lutdrolt teriilet (lkarus Rt 107259 hrsz-ri tertilete) szabalyozitsi
tervdnek j6vdhagyrisrir6l

J

BUDAPEST FOVAROS XVl. KERULETI ONKORMANYZAT U2003. (I. 29.) Ok.
rendelete A Budapest, XVI. kertilet Szlovdk it menti 6vezet hatAr Aranyia utca -
Vizgiit utca E-TG keretcivezet - Iemesvdri utca Szilas patak - Csom6ri [t dltal
lratiirolt teriilet. az Ostoros utca - Fen6ko utca - 0116 utca - Felso Malom utca 6ltal
hatiirolt teriilet 6s a 118729/1. 118721. 118719122, 11873911, 11873912, 118287/2,

l).828711 ds a 117963 helyralzi sziimf ingatlanok lehatrirolt teriileteinek - a

szennyvizcsatorna elhelyez6sdt szolgril6, ktiztertiletek kialakitrisrira vonatko26
szab6lyozrisi tervdnek j 6vdhagyrisrir6l

4
2912003. (){11.22.) Fov6ros XVl. keriileti cinkormiinyzati rendelet a Budapest. XVI.
kertilet Veres P6ter ut - Zsdlyi Aladdr utca - Mdsziiros J6zsef utca -.I6kai M6r utca iltal
hat6rolt teriilet szabiilyoz6si terv6rol
3ll2003. (X11.22.) Fov6ros XVI. keriileti onkormiinyzati rendelet a Budapest. XVI.
kertilet Szabadftildi tt - Ddcsi J6zscf utca Tdtraszirt sor Simong6t utca riltal hatiirolt
tertilet szabiill oziisi tervdrol
BUDAPEST F ROS XVI. KI]RI]LETI ONKORM NYZAT 25t2004. (V[. 6.)

RENDELETE A Kertileti Viirosrendezdsi ds Epit6si Szabrilyzatr6l sz6l6 30/2000. (VII.
14.) 0k. rendelet m6dositdsiir6l Budapest. XVI. kertilet Margit utca Sarjri tt Istv6n

kiraly utca - Lotdr utca altal hadrolt teriiletre vonatkoz6 szabiilyozlisi terv

6v6ha risarcil

BUDAPEYT FdVAROS Xvt. KERULEIl ONKORMANYZAT 3212004. (IX.27.)
RENDELETE A Keriileti Vituosrendez6si 6s Epitdsi Szabiilyzatr6l sz6l6 30/2000.
(VII. 14,) 0k. rendelet m6dositiisiir6l 6s a Budapest. XVI. kerillet Biztat6 irt -

ArpAdftitdi sor - LIEV vonal - ( I 17579) hrsz. kdzteriilet .iltal hat6rolt tertiletre vonatkoz6

szabiilyoziisi terv.l6viihagyrishr'61

7

ti

9

6vaha asdr6l

5

6.



10.

BUDAPEST FOVAROS XV r. KERUT,ETI ONKORMANYZAT 16t2005. (V. 2s.)
rendelete A Kertileti V6rosrendezisi 6s Epitdsi Szabdlyzatr6l sz6l6 30/2000. (VIL l4.)
rendelet m6dositds6r6l ds a Budapest. XVI. keriilet T6ncsics utca - Mdszdros.l6zsef utca

- Di6sy Lajos utca - rJjszitsz utca - Bdk6nyftildi [t Altal hat6rolt teriiletre vonatkoz6
szabiil ozrisi terv j6vdha dsdrol

l1

BUDAPEST FOVAROS XVI, KERIJLETI ONKORM Y7.AT 221200s. (Vrr. ll.)
rendelete A Kertileti Viirosrendezdsi ds Epitdsi Szabdlyz-atrol sz6l6 30/2000. (VII. 14.)
rendelet m6dositrisrir6l ds a Budapest. XVI. kertilet ijasz utca Zselic utca - Ldva utca
(103772115) hrsz. kozteri.ilet repiilotdri iparwrig6ny E-TG keretcivezet Altal hararolt
tertiletre vonatkoz6 szabiilyozasi tcrv 6r'6ha iisiir6l

t2

BUD PES1' o R XV KER ET oNKoRMAN ZAT -13 /2 (xrF' A So U L 00 {tI I Y )
rendelete A Keriileti Viirosrendez6si ds Epitdsi Szabillyzatr6l sz6l6 30/2000. (VII. 14.)
6k. rendelet m6dosit6srir6l ds a Budapest. XVI. keriilet Cscim<iri [rt - Segesviir utca
Baross utca Jiinos utca riltal hatriroll tertiletre vonatkoz6 szabdlvozdsi terv
ov 6siir6l

l3

BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT 13t2006. (v. 17.)
rendelete a Budapest, XVl. keriilet Veres P6ter [t Sargar6zsa utca Aldebr<j utca -
Legdny utca - P6sa Lajos utca Hosdk fasora - Garat utca Holdfdny utca - Ddbrcice
utca Kolozs utca - Borotvds utca. valamint a Szabadf<ild [t - Foszliiny utca - Somktt
utca - Vidimviisrir utca 6ltal hatarolt teriiletre vonatkoz6 szabiilvoz6si tervrol A Keriileti
Vdrosrendezesi ds Epitesi Szabtiyzatr6l sz6l6 30/2000. (VX. 14.) Ok. rendelet
kiegdszitds6re

14

BUDAPEST FoVAROS XVr. KERULETT oNKORMANYZAT 1st2007. (V. 7.)
rendelete a Budapest. XVI. keriilet Pirosr6zsa utca - BAnyai Elem6r utca - Kicsi utca -
Zalavir ulca - Egyenes utca - Czirriki utca 6ltal hatdrolt teriiletre vonatkoz6 szab6lyoziisi
terv j6v6hagyiisrir6l ds a Keriileti Vdrosrendezdsi ds Epitdsi Szabrilyzatr6l sz6l6 30/2000.
(VII. 14.) rendelet (tov6bbiakban: KVSZ) m6dosit6srir6l
BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT 2il2007. (Vrr. 2.)
rendelete a Budapest. XVI. kertilet d6lkeleti rdszdr - a Szabadfoldi [rt ddli oldaldn l6vo
erdoteriiletekre vonatkoz6 szabiilyoziisi terv j6vdhagyiisiir6l ds a Kertileti V6rosrendez6si
ds Epit6si Szabllyzatrol sz6l6 30/2000. (VII. 14.) rendelet (tovribbiakban: KVSZ)
m6dositiis616l

l6

BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT 22t2007. (VII. 4.)
rendelete a Budapest XVl. kertlet. Batthyany Ilona utca - Vidrim viis6r utca - Georgina
utca R6zsalev6l utca dltal hatiirolt tdmbre ds a Batthyiiny Ilona utca Bajcsy-
Zsilinszky t6r p6ratlan oldal6ra vonatkoz6 szabrilyozrisi terv j6vrihagy6s6r6l ds a Kerijleti
Viirosrendez6si ds Epitdsi Szabiilyzatr6l sz6l6 i0/2000. (VII. 14.) rendelet
(tovdbbiakban: KVSZ) m6dositrisrir6l

17.

BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT 3212007, (XI. I2.)
rendelete a Budapest XVI. kertilet Fels6malom utca '. Vrig6s utca - Als6malom utca -
Ostoros rit dltal hat6rolt teri.i.letre vonatkoz6 szab6lyoziisi terv j 6viihagyiisdr6l 6s a
Kerlileti V6rosrendez6si 6s Epit6si Szabdlyzatr6l sz6l6 30/2000. (VII.l4.) rendelet
(tovdbbiakban: KVSZ) m6dositrisar6l
BUDAPEST FOVAROS XVI. KERT]LETI ONKORMANYZAT KEPVISELO-
TESTUT.ETENEK 2l2\l2. (I. 30.) onkormdnyzati rendelete a Budapest XVL kertilet
Margit ulca F6biiin utca Istvzin kirrily utca Mikl6s utca 6ltal hat6rolt teriiletre
vonatkoz6 szabrilyozdsi terv j6vzihagyrisrir6l

15.

18.



19.

BUDAPEST F OS XVI. KERUI-I]TI ONKO NYZAT 23t2012.(Vt. 26.)
cinkorm6nyzati rendelete a Budapest XVI. keriilet Sasviir utca - Keringri utca - Szinjiitsz6
utca - Koszril utca iiltal hatiirolt tertiletre vonatkoz6 szabiilvoz6si terv6rol ds a Keriileti
V6rosrendez6si ds E itdsi Szabrilyzatr6l sz6l6 30/2000. II. 14. rendelet m6dosftiisiir6l

20.

BUDAPEST FOVAITOS XVI. KERUI,ETI ONKORMANYZAT 2112012.(Vil. 20.)
rinkormiinyzati rendelete a Budapest XVI. kerillet Veres Pdter tt - Gordonka utca -
Guzsaly utca Pesti hatrirrit - S6rgar6zsa utca - K6vir6zsa utca Farkashida utca
Aldebr6 utca - Legdny utca P6sa Lajos utca Ldndzsa utca Altal hat6rolt tertiletre
vonatkoz6 szabAlyozasi tervdrol valamint a Budapest, XVI. keriilet Veres P6ter ut -
Siirgar6zsa utca - Aldebro utca Legdny utca - P6sa Lajos utca H<lsrik fasora - Garat
utca - Holdfdny utca - Ddbrdce utca - Kolozs utca - BorotvAs utca. valamint a
Szabadi'dld tt - Foszkiny utca - Somk[rt utca - Vidrimv6s6r utca 6ltal hatarolt tertiletre
vonatkoz6 1312006. (V. 16.) dnkormiir.ryzati rendelettel j6vrihagyott szabiilyoz6si terv
hatrilyrinak m6dositrisrir6l 6s a Kertileti V6rosrendezdsi 6s Epit6si Szabdlyzatr6l szol6
30/2000. (VII. 14.) rendelet m6dositris6r6l

21.
Budapest Foviiros XVL Kertileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-testiiletdnek 1,1/2017. (V,
19.) rendelete A Budapest XVL kertilet kdzigazgatisi hatzir - Budapesti [t - Csomdri
HEV-vonal iiltal hatarolt teriiletrc vonatkozo Kertileti Epitesi Szabiiyzatdr6l

22

Budapest Fcjviiros XVI. Kertileti Onkormrinyzat K6pviselci-testiil etenek 2712011. (X.
25.) tinkormrinyzati rendelete a Kerlileti Vdrosrendez6si 6s Epitdsi Szabalyzatrir6l sz6l6
3012000. (VII. 14.) rendelet m6dositasrir6l



!-.ez.neliltLet
KIVONAT

a 2017. november l3-rln 14:40 6rakor a Budapest Fciviiros XVL kertileti Onkormanyzat
Kertiletfej lesadsi 6s Uzemeltetesi Bizofts6ga 10. sz. iil6s6n kdsziilt jegyzokdnyv6bol.

NAPIRE,ND,{.

Javaslat a KVSZ mridositrisdra a XVI. keriilet Kertvfrosi Eg6szs6giigii
Szolgrllat (KESZ) b6vit6se c6ljib6l
El<iterjesa6: Kovrics P6ter polgiirmester

HATAROZAT:
92t2017. (Xr.l3.) KFtrB

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-
testiilet6nek Keriiletfej lesadsi 6s Uzemettet6si Bizottsiiga a XVI.
keriilet Kertvdrosi Eg6szs6giigyi Szolgrilat .,Eg6szsdges Budapest
Program" keret6n beliil tdrt6n6 b6vit6se cdlj6b6l. a Budapest
F6viiros XVL Keriileti Onkormiinyzatnak a Keriileti
Vdrosrendez6si 6s Epitesi Szzbirlyzatir6l sz6l6 30/2000. (VII.l7.)
rendelet m6dositiisiinak elfogad6srit javasolja a K6pvisel6-
testiiletnek.

Hatdridt6: 201 7. november I 6.

Felel6s: Szatmiiry Leszl6 KFUB elndke
(5 igen, 0 nem, 0 tartrizkodris)

Kmf.

Gilyin Ince sk.

jegyz6kdnyv hitelesit6

A kivonar hitel6til:

Szotmdry Ldszhi sk
elncik

Baranyai Zsolt
miiszaki iigyosadlyvezet6

Budapest, 2017. november 14.
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BUDAPEST F6VANOS
KORMANYHIVATALA

BPl1002100216-612017
V6ncza Dominika Livia

faIg$. tergyalasos elj6ris, z616 szakmai v6lem6ny
Budapest XVl. kerolel J6kai M6r utcai rendelointezel-
KVSZ m6dosit6s - kiemelt fejlesa6si tertilet

Telefon:
E-mail:

Kovdcs P6ter Polg6rmester
Budapest F6vAros XVl. keriilet Onkorminyzata
'l 163 Budapest
Havashalom u. 43.

06-1/485 69 16
Vancza.Dominika. Livia@bfl(h.gov.hu

Mell6klet: EgyeAet6 t6rgyalas regyz6kdnyve
Hiv. szAm: 1 122302- 121201 7

Tisztelt PolgArmester lir! i t-r
Budapest XVl. ker0let J6kai M0r utcai rendel6intezet- KVSZ m6dosites - kiemelt fejleszt6si tertilet terve-

zeter6l a telepUEsfejlesztesi koncepciorol, az integralt telep0lesfejlesaesi strategie16l es a telepulesren-

dez6si eszk6z6kr6f, valamint egyes telepul6srendezesi sajatos jogintezmenyekr6l sz6l6 31412012. (Xl.

8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazesa alapjan az al5bbi, Trk. 42. S (6) bekezdes sze-

rinti ze16 szakmai v6lem6nyt adom.

Budapesl XVl. keriilet onkorm6nyzata 27312017. (lX. 5.) Kt. haterozateban kiemelt fejleszt6si terulett6

nyilvenitotta a Budapest XVl. keriilet J6kai M6r utca 10221617 hrsz. es 102216/8. hrsz. ingatlanok tertile-

t6t. A tertilet kiemelt fe.ilesaesi terulette val6 nyilvanltAsa az Eg6szs6ges Budapest Program megval6si

tesa miatt indokolt.

Ezzel dsszefiigg6sben Budapest Fovaros XVl. keriilet Onkormanyzatenak Polgarmestere 1122302'

9/201 7 iktat6sz6mi, 2O'17. szeptember 2$i kelt[ leveleben - a f rk. 42. $ (2) bekezd€sdben szerepl6

felhatalmazas alapian - kezdemenyezte lrodemnel a vegs6 szakmai velemenyezesi szakasz lefoMataset

a Budapest XVl. kertilet Varosrendezesi 6s Epit6si SzabAlyzatAnak m6dosit6s5ra vonatkoz6an.

A k6relem tartalmaaa a -frk. 42. g (2) bekezdesben foglalt ktivetelmeny szerint a telep0l6srendez6si

eszktjzrik tervezet6t, 6s az elkeszitett megalapoz6 vizsgalatokat 6s al6temaszt6 javaslatokat, valamint

azok egy mesolati peld6ny5t elektronikus adathord026n.

Fent jelzett k6relem, es a frk. 42. S (3) bekezdesben szerepl6 felhatalmaz6s alapj6n kezdem6nyeztem

targyi telepi.il6srendez6si eszkoztjk m6dosit6s6nak Trk. 32. S (6) bekezd6s szerinti tergyalesos eljeres

kereteben t0rten6. egyezteteset.

A 2017. okt6ber 5€n megtartott egyezteto targyalason Budapest F6varos Onkorm6nyzata jogszabAlyon

alapul6 6szev6telt tett, igy a targyalas elhalaszt6sra keriilt.

Budapest F6veros XVl. kerulet Onkormanyzatenak Polgarmestere 1122302-1212017 iktat6szam0, 2017.

okt6ber 31-i kelto leveleben ismetelten kezdemenyezte lrodamnal a vegs6 szakmai velemenyezesi sza-

kasz lefolytat6sat a Budapest XVl. keriilet Varosrendez6si es Epit6si SzabAlyzalinak m6dositAs6ra vo-

natkoz6an.
A kerelem tartalmazta a Trk. 42. g (2) bekezdesben foglalt kovetelmeny szerint a teleptll6srendezesi

eszkcizijk tervezetet, 6s az elk6szitett megalapoz6 vizsgalatokat es alatemasr6 .iavaslatokat, valamint

azok egy mesolati p6ldenyat elektronikus adathordoz6n.

{<tt'-c e ,@
Ugyiratsz6m:
0gyint6z6:



Oldal: 2 I 2

Az egyeztet6 tergyalSssal kapcsolatban, a Trk. 34. S- ban meghaterozott kovetkez6kben idezett f6 sza-
bdlyokat vettem figyelembe:

,,(1) Az ellamigazgatasi szeryet az eljar6s soran adott v6lemenye - a telepiil6srendez6si eszktjz szabd-
lyozesi kdr6ben - kiiti.
(2) Azt az 6rdekeltet, aki
a) az eljares soren az elj6rasi szabdlyokban meghatarozott hatarid6n belul nem adott - ellamigazgatesi
szerv eseteben jogszabelyon alapu16 - v6lem6nyt,
b) az egyeztet6 targyalason szabelyos meghivas ellenere nem vett r6szt, vagy
c)aki az egyeztet6 t6rgyalSson nem k6pviselteti mag6t 6s level6ben v6lem6ny6nek fenntartaset jelzi,
az adott eljarasi szakaszban kifogast nem eme16 velemenyez6nek kell tekinteni."

A 2017. november 16-en megtartott egyeztet6 targyalason, - a mellekelt jegyzokonyv szerint - tergyi
tervezet v6lem6nyeAetese lezarult.

K6rem, hogy az egyezlell tArgyalason elhangzottak szerint a javitott alat6maszt6 munkareszt a j6vdha-
gyast megel6z6en egyeztessek a F6v6rosi Onkorm6nyzattal.

A tervezettel kapcsolatban zA16 szakmai v6lem6nyemben tov6bbi 6szrev6telt nem teszek, de felhivom a
figyelm6t arra, hogy a jogalkot5sr6l sz6l6 2010. 6vi C)qX. t6rv6ny 2.S (4) bekezd6s b) pontja 6rtelm6ben
a fdvarosi keruleti 0nkormanyzat k6pvisel6-testiilete 6ltal alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrend-
szer egys6g6be.

Tergyi telepiil6srendez6si eszkriz elfogad6sa, 6s hatdlybal6p6se a Trk. 43 $ (1) bekezdes c) pontj6ban
fog lalt el6iras szerint tO enhe[ ep0 ren res Sset kovetoen a Trk. 43. $ (2) be-e
kezd6seben fog a szer ll elj6rnin

Dr. Gy6rgy lstvdn
Kormanymegbizott megbi26seb6l

Tisaelettel:
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1 .) Cimzett
2.) Budapest

3.) lrattdr
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F6v6ros Kormenyhivatala, EOHOTF Foosztaly, Tdrv6nyess6gi Felogyeleli

,$'

Fent jelzett kerelem, es afrk. 42. S (3) bekezd6sben szerepl6 felhatalmazas alapjan kezdem6nyeztem
t5rgyi telepiil6srendez6si eszkdzdk m6dosites6nak Trk. 32. $ (6) bekezdes szerinti t6rgyalasos eljaras
kereteben t0rt6n6 egyeztetes6t.

A partners6gi egyeztet6s targyi m6dosit6ssal kapcsolatban Budapest F6varos X. kerulet Onkorm6nyzata
Kepvisel6-testtiletenek 33212013. (Xll. 11.) hatarozat5ban foglalt partners6gi egyeztet6s szab6lyiinak
megfelel6en lezajlott, annak eredmenyet a mell6kelt jegyz6konyv tartalmazza.
Az egyeztet6s soran 6szrev6tel nem 6rkezett.

Fentiek alapjan k6rem, hogy szlveskedjen int6zkedni a j6vahagyott terv egy hitelesitett p6ld6ny6nak
megkoldeserol a Trk. 43. $ (3) bekezdes szerinti szakmai vizsgalata 6s irattari elhelyez6se celjeb6l lro-
d6m r6szere, egy peldAnyban papir alapon, valamint egy peld5nyban, digitAlis formatumban.

Felhivom szives figyelm6t, hogy a j6vdhagyott teleptil6srendez6si eszktiz Etv. 8. S (4) bekezd6s szerinti
nyilvdnossdgd16l a Polgermesternek gondoskodnia kell.

Budapest, 2017. november '16.

E116l ertesul:


