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Kdsziilt o KdpviselS+esUlet 2017. mdjus l7-i iildsdre
Kdszirette; T6rh Mikl6s Fddpitdsz

Trirgy: Budapest, XVI. keriilet, Zsemldkes
[t melletti tertilet, Budapest F<jviiros
Telepilldsszerkezeti Tervdben Ek
(kcizj6ldti erdo) tertletelhaszniiliis
vt tozitsira tulajdonosi k6relem

Tisztclt K6pviscl6-testii lct!

A Foviiros Szabiilyozrisi Keretterv6r6l sz6l6 461199g. (x. 15.) Fov. Kgy. sz. rendelet
(toviibbiakban: FSZKT) a XVI. keriilet Zseml6kes rlt kiilso oldaliin - a volr Kiirryagyarr6l a
N6griidveroce ritig terjed6 -, mintegy 250 m6ter m6lys6g sziles teriiletet be6pit6sre nem sz6nt
tertilet MG keretdvezetk6nt, de azon beliil MG-MF 6s MG,RF mezogazdasiigi rendeltet6sri,
tiivlatban fejleszt6sre kijel6lt tertiletk6nt, illetve mez6gazdas gi rendeltet6sri, tiivlatban
fbjlesztdsre kijeldlt, kiskertes rekre6ci6s tertiletk6nt jelolte meg ( 1 . sz. mell6ket).

A ktilteriileten fekv6, jellemz6en sz6nt6 mfivel6si rigban ldvri teriileten korlatozon furkci6val
ideiglenes jellegii dpitm6nyek helyezhetok el.

Az 5012015. 0. 28.) Fov. Kgy. sz. hatdrozanal j6v6hagyott Budapesl Foviiros
Teleptildsszerkezeti Terve (tovdbbiakban: TSZT) e tertiletet tov6bbra is bedplt6sre nem sz6nr. tlc
E erdo teri.ileten beltil, Ek kozj6liri erdonek t'enntartort tertiletfelhaszn6lassal jeloli. amely a
jelenlegi mtiveldsi 69 megvilltoziisrit vagy erdotelepit6s eloirris6t nem jelenti. A teriiletre. illetve
a kcrtilet egdsz6re vonatkoz6 szabilyozits eset6n, a TSZT tertilett'elhasznril6sdt mair fisvelembe
kell venni.

A teriilet lak6teruletk6nt trirt6no flelhaszniilasa, a tertilet jelentos r6szdre kiterjedo, egysegcs
kialakitiis, infrastrukttra kiilts6gek jelentos mdrtdke, a tulajdonosi megosztotts6g -i^n, u,
I-'SZKI 1999-t6l hat6lyos idoszaka alatt, nem j6tr ldrre.

Az ingatlantulajdonosok elismerve az FSZKT-ban biztositott tivlati fejleszt6s nehez.segeir, azzal
a kdrdssel fordultak az Onkorm6nyzathoz, hogy az tamogassa a F6vrirosi Kozgyrilds f.L. hogy ,
tert.iletre tovribbra is mez<igazdasdgi teriiletfelhaszn6ldsu, Mk kerres mezogaidasrigi teriiletkdnt
legyen megjekilve, amelyen korlatozotl mdrtdkben, a teriilet hasznalatahoi illeszkedo
dpitmenyek elhelyezhet5k.
Ez irinyt kdr6siiket a telektulajdonosok al6ir6sukkal megerosftettdk.

K6rem, hogy a Tisztelt Kdpviselo-testrilet fontolja meg 6s t6mogassa a Fov6rosi K<izgyrilds t'el6 a
t6rgyi teriilet teriiletlelhasznril6si m6djrinak erd6tertiletnek f'cnnlafiott teriiletbol. mezogazclas6gi
tertiletkdnti meghatiirozdsiit.
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Ilatdrozati javaslat:

Budapest, 2017. mdjus 3.

[.iittam:

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete az
5012015. (1. 28.) Fov. Kgy. sz. hatiirozattal j6viihagyott Budapest F6viiros
Teleptil6sszerkezeti Terv6ben a Budapest, XVI. keriilet, Zsemldkes rit
melletti Ek (krizj6ldti erd6) mintegy 250 m6ter szdles -. az FSZKT
szerinti MG-MIr es MG-RF- c6lzott tertilett'elhasznilkisi m6dri - sdvj6nak
Mk (kertes mezogazdasrigi teriilet) teri.iletl'elhaszndl6s6t tiimogada.

A K6pviselotesliilet lelk6ri a Fovrirosi Kdzgyril6st a Teleptildsszerkezeti
Tervben a teriiletfelhasznril6s megv6ltoztat6s6ra.
A K6pviselo-testiilet felk6ri a Polg6rmestert, hogy hatiirozatot a Budapest
Fovdros 6nkorm6nyzata Vrirosfejlesztdsi f6polgarmester-helyettes
r6sz6re kiildje meg.

Hatiirido: 2017 . mdjus 26
FelelSs: Koviics Pdter polgiirmestcr
(eltbgaddsa egyszerr.i szotobbsdget i gdnyel)
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Melleklet:
- l. sziimt: FSZKT ds TSZT kivonat

Trirgyalja: Keriiletlejleszt6si 6s [izemeltetesi Bizottsrig
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Telepiildsszerkezeti Terv (TSZT)

F<iviirosi Szabrilyozrisi Keretterv (FSZKT)

L.

Fdvirositelepllesszerkezen tetu 2015 {TszI 2015) oe

ti


