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Képviselő-testület e szźlmár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Kerületi Szabá|yozási Terv (továbbiakban KSZT) haszná|ata soľán, az egyes tömbök a
beépíthetőségének vizsgá|atźnál felmeľiilt, hogy a Kisstáció utca _ Futó utca _ Nap utca _
Vajdahunyad utca źitalhatźrolt 111. szźtrrú tömb belsejében a kötelező zöldfeliilet előíľása
nem indokolt.

Korábban, a 20D7-benjóváhagyott szabźlyozási tervben az egész tömbbelsőben összefüggő
zöldterulet volt előírva, azonban ebben az esetben az épittetők nem tudtfü a telkeket az
övezetnek megfelelő aľányban beépíteni, és a koľlátozás miatt kríľtéľítési igénnyel léphettek
volna fel. Ezért aKSZT 4512009. (XII.21.) ök számú rendelettel jóváhagyott módosításránál a
kötelező zöldfelĹilet a tömbbelső kĺizépső ľészén megszűnt. A mostani felülvizsgálat
nyilvánvalóvá tette, hogy a két részre bontott, önmagában jelentéktelen z<ildfeliilet biológiai
aktivitással nem bír, jelenleg ott éľtékes növényállomány nincs' viszont a beépítést lényegesen
kor|átozza (1. sz. melléklet). Ezért a KSZT következő módosításĺĺnál a tll-es tömbben a
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Előterjesztő: dr. Kocsis Móté polgĺźrmester

A képviselő-testtileti ülés időpontja:20|1. november 3. . sz. napirend

Táľgy: Középső-Jőzsefvtĺros 111-es tömb belsejében lévő kötelező zöldfelület
előírásának töľlése a Kerületi Szabźiv ozási Tervből.

A napirendet nyí|tlzźtrt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeru/minősített
szav azattobb s é g szüksé ge s.

ElorÉszÍľoszspvľ:zľ:ľ pcysÉc:FoÉpÍrÉszl Inoo,ł A .[-- {/

KÉszÍľBľľe (ÜcvľľľÉzo NEve): Szn,sĺoINÉ MoI-N,łn Évł 
ĺ

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNyBI./NtM]G]iNypI., Icn,zoLÁs; ? á^--- H

JocI roNľRol-l: &.1
TonvÉNynssÉcl elleľónzÉs:

7011
erccyzorHELYETTEsĺľo ĺĺrccyzo 1

V

Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X ,/
Humánszolgáltatási Bĺzottság véLeményezi tr

Hatćtr ozati jav as|at a bizottsźĘ' széLmćff a:

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestiáľsvalását.



kĺjtelező zöldfelület előírást t<irĺĺlni javasoljuk, teľmészetesen az Ll-VIII-1 építési ĺivezetben
kötelező minimum 15 %o zóIđteľiilet létesítése a továbbiakban is előíľás, azonban ennek helyét
a telken belĺil a beépítésnek megfelelően atervezo szabadon vá|aszthatjameg.

A KSZT kis méľtékú móđosítása is az építési tĺirvénynek megfelelő hosszađalmas eljarásnak
megfelelően történhet, ezért k'ĺzarőIag a fenti pľobléma megoldása miatt nem javasoljuk
jelenleg az e|jáĺás megindításźú, de a kĺjvetkező módosítás során indokoltnak taľtjuk az e|őírźs
rrregszifultetését.

Kéľem az alá.ňbi hatá'ľ ozati j avaslat elfo gad ás át.

H,ą.rÁnoza,Tl JAvAsLAT

A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt, hogy, a Kerületi Szabá|yozási
Terv kĺĺvetkező módosítźsáná| a Kisstáció utca - Futó utca _ Nap utca _ Vajdahmyad utca
álta|határolt 111. szźĺm,í tomb belsejében lévő k<jtelező zöldfelület előírásának hatályon kívül
helyezésére tegyen j evaslatot.

Felelős: Polsáľmesteľ
nutaĺat AIóKÉSZ kĺivetkező módosítása
A dłintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Főépítészi lľoda
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1. sz. melléklet

KSZT kivonat a 111.es tömbre vonatkozoan
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