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BUDApEST r6vAnos xvr. xBRUr,Bu ONroRvrANvzar
polcAnuESTERE

Kdszillt a Kdpviseld-testillet 2017. mdrcius 22-ei tildsdre
Kdszitette: dr. Lukacs Titanilla Vagyonhasznosftdsi irodavezet5

T6rgy: Javaslat a R6kospalotai hat6rut - J6nos utca
- Igl6i ft - J6zsef utca iital hat6rolt
tertiletrdszen beliil az I-XyIlL-2 6s I-
XVI/L-3-as 6vezetek tertiletdre vtitoztatisi
tilalom elrendel6sdrol sz6lo 2312015.
(VII.30.) onkormdnyzati rendelet hat6lyon
kiviil helyezesere

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6v6ros XVI. Kertileti Onkormimyzat Kepviselo-testtilete megalkotta a Kertileti
V6rosrendezesi 6s Epit6si Szabtiyzatr6l szol6 3012000. (VII. 14.) rendelet m6dosit6s6r6l es a

Budapest, XVI. kertilet R6kospalotai hat6rut - J6nos utca - Igl6i utca - J6zsef utca 6ltal hat6-

rolt tertiletre vonatkoz o szabtiyoz6si terv j6v6hagy6sdr6l sz6l6 612005. (Il. 2l.) rendeletdt.

A Kdpviselo-testtilet az errntett tertileten a megv6ltozott gazdas6gi felt6telek, a lak6s6pitesben

kialakult t6rsadalmi ig6nyek, fizetokdpes kereslet viltoztsa miatt, valamint rendezetlens6ge

ok6n irgy dcintdtt, hogy a tertiletre vonatkoz6 hat6lyos be6pitdsi param6terek feltilvizs giiata

sztiks6ges, oly m6don, hogy a szabiiyozitsi terv 6ltal engedelyezett bedpit6si intenzit6st 6s

modot feliilvizsg6lat ttrgydvf kell.tenntink a leheto legrovidebb idon beltil, melyre tekintettel

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pviselo-testtilete megalkotta a R6kospalo-

tai hatdrrit - J6nos utca - Igl6i irt - J6zsef utca 6ltal hat6rolt tertiletr6szen beltil azL-XYIIL-Z es

I-XVVL-3-as ovezetek tertilet6re viitoztatisi tilalom elrendel6s6rol szol6 2312015. (VII. 30')

cinkorm6nyzati rendelet6t.

A tertilet szabllyozitsi terv6t feltilvizsg6l6 2.F,. Mrihely Kft. kdpviseletdben Czene Eva tigy-

vezeto jelezte, hogy szdmos egyeztetdst folytatottle az 6rintettekkel 6s a Polg6rmesteri Hiva-

tallal, a tulajdonosokkal 6s rigy litja, a gazdasdgi kornyezet megviitozttsa, a korm6ny csal6d-

bardt intezked6sei kovetkezt6ben fell6po lak6sv6s6rl6s 6l6nktil6s miatt m6r nem sztiksdges a

szabtiyzfrsi terv v6ltoztat6sa. (2. sz. melleklet)

Idokcizben a tertleten kiatakult kozmrivesit6ssel kapcsolatos, valamint a lakoss6g elliltitsirhoz

sziiksdges infrastruktur6lis elv6r6sok megold6dtak, illetve biaositva liltszanak, igy a rendelet

hatdlyban tartdsa nem indokolt.

Kerem a Kdpviselo-testtiletet, hogy a rendelet hat6lyon kivtil helyezesehez sztiksdges rendele-

ti j avaslatot tdmogassa.



A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. torveny 17. g-6ban foglalt el6zetes hat6svizsg6lat
6sszefoglal6sa:

Rendeleti javaslat: Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel6-testtilete
megalkotja a Rdkospalotai hat6rirt - J6nos utca - Igl6i rit - J6zsef utca
6ltal hatdrolt tertiletr6szen beltil azr-xYrlL-2 6s I-XVVL-3-as 6veze-
tek teriiletdre vdltoztat6si tilalom elrendel6sdr6l sz6l6 2312015. (vIL
30.) onkorm6nyzati rendelet hat6lyon kivtil helyezdsdrol sz6l6
...12017 . (.....) dnkorm6nyzati rendeletet.

(Elfogad6sa minositett sz6t6bbsdget ig6nyel az SzMSz.l8. g (2) be-
kezd6s a) pontja alapj6n)

Budapest, 2017. m6rcius 6.

Peter

Jegyzo

T6rgyal6sra kij eltilt Bizottsf g: Keriiletfej leszt6si- 6s Uzem eltet6si Bizottsrlg

Az eloterj eszt6s mell6klet6t kdpezi :

l. Rendelettervezet

2. Z.P,.tvtunely Kft. levele

2

A v6grehajtrls felt6telei:
A tervezet az Onkormdnyzat szttminanem jelent tcibblet feladatot.
A tdrsadalmi hatrisok tisszefoglalisa:
Jelentos t6rsadalmi hat6ssal nem j6r.
T{rsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a tiirsadalom szitmdra nem jelent k6lts6get.
Ktilts6gvet6si hatf sok:
Kriltsdgvetdsi hat6sa csekdly.
Eg6szs6gtigyi hatrisok:
Nincsenek kimutathat6 egeszs6giigyi hat6sok.
Ktirnyezeti hatdsok:
Nincsenek kimutathat6 kornvezeti hat6sok.



l. U. rtguEfucr

B u d a pest F6vi ros XVI. kerii leti On korm6 nyzat K6pviseki-testii let6nek
... 12017 . (...) tinko rmdnyzati rendelete

a Rikospalotai hatrlrrit - Jrinos utca - Igl6i rit - J6zsef utca 6ltat hatrirolt
teriiletr6szen beliil az l-XYllL-2 6s I-XVI/L-3-as tivezetek teriilet 6re viltoztatrlsi
tilalom elrendel6s6r6l sz6l6 2312015. (VII.30.) tinkorminyzati rendelet hatSlyon

kiviil helyez6s616l

Budapest Fov6ros XVI. Keriileti Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete az epitett kornyezet
alakft6s6r6l 6s v6delmdrol sz6l6 1997. evi LXXVIIL tdrv6ny 20. g (l) bekezdds a) pontj6ban
kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorszdg helyi dnkormtnyzatair6l sz6l6 2011. evi
CLXXXX. tdrv6ny 23. $ (5) bekezdds 5. pontj6ban meghat6rozott feladatkdrdben eljirva a
k<ivetkezoket rendeli el :

l.$

Hattiyitt veszti a R6kospalotai hatdrut - J6nos utca - Igl6i irt - J6zsef utca 6ltal hat6rolt
tertiletreszen beltil az I-XYIIL-2 es I-XVyL-3-as dvezetek terilletdre viitoztat6si tilalom
elrendeldsdrol sz6l6 2312015. (VII. 30.) cinkormitnyzati rendelet.

2.$

Ez a rendelet kihirdet6sdt koveto napon lep hat6lyba.

Ancsin Lflszlf
jegtzri

Kov{cs P6ter
polgdrmester



ALr.q.LANos INDoKolAs

A rendelet megalkot6s6nak indoka, hogy a kor6bban a Rilkospalotai hat6rut - J6nos utca -

Igl6i rit - J6zsef utca 6ltal hat6rolt teriiletr6szen beltil azI-XYIIL-2 ds I-XVI/L-3-as ovezetek

teriilet6re viltoztatdsi tilalom elrendel6serol sz6l6 rendelet hat6lyban tart6sa a tov6bbiakban

nem indokolt.

RfszInrES INDOKOLAS

1. $-hoz

A v6ltoztat6si tilalmat elrendelo rendeletet helyezi hat6lyon kivtil.

2. $-hoz

Hat6lyba l6pteto rendelkezdst tartalmaz.
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Budapest F6v6ros XVl. Ker. 0nkorm6nyzat
Polgirmesteri Hivatal
Kov6cs P6ter polgirmester r6sz6re

Tirgy: Budapest Fdv6ros XVl. ker. Riikospalotai
hat6rit - JAnos u. - lgloi u. - J6zsef u. - 6ltal
hat6rolt teriilet kertileti szabSlyoz5si terve

Tisztelt Polgirmester Url

Budapest F6vdros XVl. Kerulet 6nkormbnyzala 6s aZ. E, M0hely Kft. a Rdkospalotai hat6r0t - J6nos u,

- lgl6i u. - J6zsef u. - 6ltal hatarolt terulet (tov6bbiakban: tenilet) kenileti szabdlyoz6si lerv6nek
fel0lvizsg5latdra 20'15. j0lius 194n tervez6si szez6d6st kotott.

A Tervez6si szez6d6s ertelm6ben, a teruletre hatdlyos 6/2005 (11.21,) onkorm6nyzati rendelettel

.l6vahagyott szabalyozes a megv6ltozott gazdasAgi feltetelek, a lakisepitesben kialakult tiirsadalmi
ig6nyek, a fizet6k6pes kereslet v6ltoz6sa miatt nem tudta kiel6giteni a tervben rogzitett elemeivel a
megvdltozoft igenyeket, igy a tertjletre vonatkozo hat6lyos beepit6si param6terek feliilvizsg6lata vSlt
sziiks6gess6.

A megbiz6si szez6d6s teljesit6se sor6n a tervez6 iroda szAmtalan egyeztet6st folytatott le a
PolgArmesteri Hivatallal 6s az 5rintett szemelyekkel.

Ezen [j tulajdonos a Nonn lnvest lngatlanforgalmaz6 Kfl., akivel az egyeztet6st szintdn lefolytattuk.
[/eg6llapitottuk, hogy az 0j tulajdonos 5ltal felvirzolt beruhdzAsi programterv megval6sithat6, a tertiletre
jelenleg hat5lyos keriileti szabilyoz6si terv szerint.

A tervezett fejleszt6si program nem teszi sztiks6gess6 a hat6lyos kenileti szabirlyoz6s m6dositds6t, A
beruh6z6 6ltal ismertetett program illesztheto a jelenleg hatdlyos civezeti param6terekhez, mind a l-
XVI/L-2 jel0 nagytelkes szabadon6ll6 be6pit6s0 lakodomin6ns int6zm6nytenilet, mind a l-XVl/L-3 .ielU
kistelkes szabadon6ll6 be6pit6sU lak6domin5ns int6zm6nytenilet 6pit6si ovezet tekinteteben.

Amennyiben az Onkorm6nyzat a R6kospalotai hatdrut menten takilhat6 l-XVl/SZ2-2 jelU jellemzden

szabadonel16 be6pitesrj int6zm6nytertilet 6pit6si ovezet6nek, valamint a tenilet kozteriilet szab6lyoz6sa
tekintetdben sem tervez m6dositirst, abban az esetben a tervez6si szez6d6sben v6llalt kertleti
szab6lyoz6si terv feltilvizsgAlat6nak lefolytatisdra nincs sztiks6g.

Fontos kortilm6ny, hogy id6kozben a gazdasigi kornyezet is megveltozott 6s a Korm6ny 20'15,6v
v6g6n bevezetett csal6dbarAt intezkedesei (CSOK, AFA visszat6rit6s, kedvezm6nyes hitelek) a

beruh6zisi 6s lak6sepitesi kedv 6ltalinos fellendtl6s6t eredm6nyezt6k.

Z.E, MOHELY TERVEZ6 ES TANACSADO KFT
Postacim H.jj31 Budapest Vdtelany 

'r.23.Telefon +36-2c3c7{ts.1o
E-mail ze muhely@nBil @m

Ezen egyeztetes sorSn jutott tudom6sunkra, hogy a teriilet jelentds r6sz6t 6rint6 tulajdonosv6ltoz6s
tort6nt.
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Fontos kiemelni tov6bb6, a Tervez6si szezcid6s 1. pontj6ban rogzitetteket, miszerint a tertiletre
hat6lyos 6/2005. (11.21.) onkorm6nyzati rendeletteljovirhagyott szab6lyoz6s feltilvizsg6lat5nak indokai,

,a megvaltozott gazdasdgi felt1telek, a lakds6pitbsben kialakult tdrsadalmi igdnyek, fizetoklpes kereslet
vdltozdsa miatt, nem tudja kielegiteni a teruen rdgzitett elemeivel a megveftozott ig6nyeket', de ezek
fenntart6sat az idrikozben megv6ltozott, a kedvez6bb gazdasag kornyezet nem indokolja, v6lemenyem
szerint a tertilet szab6lyoz5si terv6nek feltilvizsg6lata mAr nem sztiks6ges.

T6rgyi tervfelulvizsgalatAval kapcsolatban eddig elv6gzett vizsg6latok es egyeztet6sek tervezesi dija
r6szunkrcil 500.000,-Ft +Afa osszegben hatArozhato meg.

LE, Kfr

Kelt, Budapest, 2017. janu5r 16. 4
-2-1?

Udvozlettel 0^
ugyvezet6

V6rosrendez6si Vezet6 tervezri

z.e. uUneIy rERvrzo ES TANACSADo KFT
Postacim H-113'1 Budapest, V6leg6ny u.23.

Telefon +36-20-397{E-10
E-mail 26.mu6sly@mail.mm
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