
Tisztelt Kdpvisel6-testtilet !

A Budapest F6viiros XVI. keriileti onkormrinyzat (a tovabbiakban: Onkormdnyzat)
tulajdon6ban 6116 Metydsfttldi Reptil6t6r tdrtdnete t6bb mint I 00 6vre nyrilik vissza. A
tdrtdnelmi emldkeken tril ma az egyik legfontosabb kdrd6s a kertilet szirnara a teriiletjdv6je. A
mflt eml6keinek ds a jelen kihivrisainak csak akkor tudunk megfelelni, ha igazi szinddk
mutatkozik arr4 hogy az emldkek meg6rz6s6n ttl a term6szeti jellegdt is meg6rizziik ennek a
teriiletnek. A Mdty{isftildi Reptil6tdr tdbb figyelmet 6rdemel ds kizrir6lag felel6s ddnt6ssel lehet
megv6deni azt a tertiletet, ahol az 6llat 6s nrivdnyvilig meg6rz6se kell legyen a c6l. Egyre
inkdbb er6sddnek azok a hangok, amelyek a civilizlci6 tulz6 terjed6s6nek, a klimavriLltozis
negatfv kdvetkezm6nyeinek megdlljt parancsolnak, de 6nmag6ban a j6zan 6sz is aa diktdlja,
hogy az emberisdg 6s ezen beltil egy kicsiny k6z6ss6g, a XVI. kertiletiek is 6vjrik, vddjdk
kcimyezetiiket, term6szeti 6rt6keiket. Nem lehet mindent be6piteni, nem lehet .ind"nhoru
hiu*at, szolg6ltat6 kdzpontokat, vagy 6ppen a hozz6juk tartoz6 infrastrukturlt dpiteni.
Goqdgfnunk kell a j6v6re, saj6t kdmyezeti 6rt6keinkre 6s ehhez kitiin6 lehet6s6g, trogy riira
6rtdkeljiik' 6s rijra elddntstik aa, hogy midrt is kell a repuldtdr mriltjrinak 6s k6myizetvedelmi
drt6keinek meg6rz6se 6rdek6ben tdbbet tenntink.

A repiil6tdr tdrtdnet6n tul kdmyezetvddelmi szempontok is el6tdrbe keriilnek. Mint ismeretes a
Matyris6ldi Repul6t6ren tal6lhat6 egy kisebb tirge popul6ci6, valamint vddetr ndvdny fajok is.
A szomsz6dos X. keriileti teriilet mar helyi v6dettsdget 6lvez. Eppen itt az ideje, how ed a
tertiletet a XVI. keriilet is nyilviinitsa vddett6. Ez nem csak az itt 616 n6vdny 6s aiiatr4ot
vddelm6t, hanem saj6t magunk kdmyezetdt ds a term6szetvddelem 6rdek6t is szolgriln6. Nem
utols6 szempont, hogy a keriiletiek szirniira olyan rekredLci6s funkci6val is rendelker6 tertilettel
is b6wljenek a lehet6sdgek, ahol az rillat- 6s n6v6nyv6delem mellett pihen6sre ds
kikapcsol6drisra is van lehet6sdg.

A kdz- 6s a kdmyezetvddelem drdeke ds a keriiletiink dlhet6bb6 tdtele elvrir6sok at fogalmaz
m9s. N_er1 szabad ma miir olyan beruhizisokat tervezni, amelyek a kdmyezettinkre karosak 6s
a kertiletben toviibb ndvelhetik a kcizutak zsrifoltsrigrit 6i v6gs6 .o.on u kdmyezetiink
romboldsritroz vezetnek. Tiszt6ban vagyunk azzal, hogy a terulet visszamln6sit6se
vagyonvesztdssel jdr. A k6rd6s azonban az, hogy a vagyon megtart6sa, az dncdlf tulajdonkis
vezdrli ddntdseinket, nem pedig a lakosok drdekeit szem el<itt tart6 szempontok: az 6lhet6
virosunk. a gyermekeink j6v6je.
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El6terjeszt6: Nemes Gdbor

tsffto.t_a.
Tdrgr: D6nt6si javaslat a Mityislbldi

Repiil6t6r iiry6ben



Budapest F<iv6ros XVI. kenileti Onkormrinyzat Kdpvisel<i-testiiletdnek a keriileti 6pit6si
szabfllyzafiil sz6l6 2l/2018. (vII. 6.) onkormanyzati rendelete (a tov6bbiakban: r'Esz;
6(elmdben a 10377217-es helyrajzi sziimon jegyzen teriirer (vi-2lxyrN) ielenleg
,,int6zm6nyi, veryes rendeltet6sff 6pit6si tivezet,'.

A KESZ 79. g szerint;
.(1) A Vi-2l)WLA/ 6pit6si dvezet dpit6si telkein lak6 rendeltetds legfeljebb a nett6 szintter6let
2 5o/o -in hely ezhetb el.
(2) A Vl-2lXYlN 6pit6si dvezet dpitdsi telkein iizemanyagtolt6 rillomiis vagy azzal kombin1lt
m6s rendeltet6sii 6piilet, parkol6hiiz nem helyezhet6 el.
(3) A Vi-2IXVI/V dpitdsi dvezet 6pitdsi telkein kereskedelmi, szolgiiltat6 rendeltetds, az ahhoz
kapcsol6d6 dsszes helyisdget figyelembe v6ve
helyezhet6 el."

legfeljebb 1500 m2 nett6 alaptenileten

A term6szet v6delm6r6l sz6l6 1996. 6vi LIII. ttirv6ny 24. g (l) bekezddse drtelmdben;

',24.$ 
(1) Termdszeti tertiletet [15. g (1) bekezd6s] 6s m6s - e tdrv6ny 22. g-a alapjrln - vddelemre

6rdemes ltildteriiletet
a) orsz6gos jelent6sdgri tertilet eset6n a miniszter
b)_ helyi jelent6sdgti tertilet eset6n rendeletben a teleptl6si - Budapesten a f6viirosi
dnkormdnyzat - nyilv6nit vddett6."

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy az el6tedesztdst tfugyalja meg 6s hozza meg
ddnt6seit!

Hatrirozati javaslat I.: Budapest Frivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete
kezdemdnyezi a F6vr{rosi Onkormiinyzatnril, hogy a 10377217 -es
helyrajzi szitmi Y|-2/XVLV jelii jelenleg int6zm6nyi vegyes
tertiletfelhaszn6l6sri teriiletb6l term6szetkdzeli teriiletfelhasmdldsba
tdrtdn6 6tmin6sit6se 6rdekdben m6dositsa a F6vrirosi
telepiil6sszerkezeti tervet.

Hatririd6: 2020. okt6ber 31 .

Felel6s: Kovrics P6ter polg6rmester
(Elfogad6sa egyszerii sz6tdbbsdget igdnyel)

Hatrlrozati javaslat II.: Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-testtilete (a
tov6bbiakban: K6pvisel<i-testiilet) a 10377217-es helyrajzi sziLrnon
jegyzett teriilet (Vi-2l)<VLa/) jelenleg intdzrndnyi vegyes rendeltet6sii
besoroliisri d,vezet 6tmin6sft6se eset6n lemond a visszamin<isit6sb6l
ered6 krirt6ritd si igdny6r<il.

Hatririd6: A F6v6rosi telepiil6sszerkezeti terv m6dositasAt kdvet6en
Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester
(Elfogadrisa egyszert sz6tdbbs6get ig6nyel)
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Hatdrozati javaslat III.: Budapest F6vilros XVI. kerUleti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete
(a tovebbiakban : Kdpvisel6+esttilet) kezdemdnye zi, hogy az l. szirmtt
halitrozat elfogad6sa ds a F6varosi tinkormrinyzat teleptil6sszerkezeti
tervdnek m6dositrisrit kdvet6en a polgti:mester kezdemdnyezze a
f6v6ros f6jegyz6j 6n6l a 10377217 -es helyrajzi sztnon jegyzett tertilet
helyi vddett6 nyilvrinit6srinak lolyamatrit ds a sziiks6ges ldpdseket

tegye meg.

Hatarid6: a F6vrirosi dnkormrinyzat ddntdsdt k<ivet6en.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester

(Elfogad6sa egyszer0 sz6tdbbsdget igdnyel)

Budapest, 2020.09.30.

Nemes C6bor
kdpvisel6

K<izdsen a frakci6 6s Mizsei L6szl6

k6pvise16 [irnogat6s6val

Dr Csomor

legyzo fi
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