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Előteriesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselőtestiileti iilés időpontja: 2014. április 23.

Táľgy: Javaslat a Nemzetĺ Lovaľda teľü|etére
elj árásban diintések meghoz atalár a
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_l ............ sz. napirend

vonatkozĺí ĺoxnsz módosítási

A napirendet gyiVzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogađásĺíhoz etyszeľiĺ/minősített
szav azattobb ség szfü séges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr
Hatfu ozati jav as|at a bizottság szźtmátra..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megfárgyalástú.

TĹszte|t KépviselĹtestĺilet!

I. E|őmény

A Képvísel&testÍilet a 470l20I3.(xII.18.) szźlműhatźrozatźlban úgy döntött, módosítja a Józsefuáros
Kerületi Epítési Szabźiyzatźnól szóló 66/2007. (x[.12.) önkormányzati rendeletet (JoKÉsZ) a 38826
és a 38829/5 he|yrajzi szátmű telkeket magźlban foglaló teľületre vonatkozóan a Nemzetí Lovarda
fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.

Az onkormáĺyzat településrendezési szerződést kötött a Magyar l'llam képviseletében eljaľó
Vidékfejlesztési Minisztériummal arcrÉszmódosítás finanszírozźlsiára vonatkozóan.

A Képviselő-testiilet a 350/20I3.(D(.18.) szźlmű hatźrozatáva| elfogadta a telepiilésfejlesztéssel és
telepiilésrendezéssel összefiiggő Partnerségi Egyeztetés Szabátyai-t.

Mindezek alapjan 2014. máĺcius 10-én megjelent a kerület honlapjrán az értesítés a nrÉsz
módosítási folyamat megindulásĺáról, az első munkak<jzi anyagok március 14-én keriiltek feltöltésre. A
Józsefuáros ttjság 2014' március 18-ai lapszétmában is megtörtént a lakosság, illetve a potencirális
partnerek értesítése.
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A telepiilésrendezési eszköz kidolgozójaként az egyes tervek, illetve programok könryezeti
vlzsgźiatźtről szóló 2/2005. (I. 11.) Korrnányrenđelet 4.$ (2) és (4) bekezdései alapjan meg kellett
keresni az egyes környezet- és természetvédelmi 52ąęerületen illetékes szakigazgatási szerveket alľa
vonatkozóan, hogy 15 napon belül adják meg véleménytiket arról, hogy a hatáskörĹikbe tartoző
könryezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően _ a ttrgý tervezet következtében _ varható-e
jelentős környezeti hatás. Kértem továbbá nýlatkozatukat arról is, hogy ezze| összefiĺggésben
szÍikségesnek tartjak-e környezeti vizsgéiat lefolytatását, környezeti értékelés kidolgozását. Az
érdekeltek részére a megkeresések 20t4. miíľcius 25-én postai úton is megktildésre kerültek.

II. A beteľjesztés indokolrĺsa

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Lovarđa fejlesztésével kapcsolatos kozigazgatási hatósági ügyek
nernzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségíĺ üggyé nyilvĺánításáró| és az eljaró hatóságok
kijelöléséról szóló 460/2013.(XII.4.) Korm. rendelet, melynek 2.$ (1) bekezdésę szerint: ,,2. $ (I) a
Kormany nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű iiggyé nyilvónítja a Beruházas
megvalósítdsőval osszefiiggő, az I' mellékletben nevesített kozigazgatasi hatósógi üg1leket,', a
ĺoxÉsz módosítása a targyalásos eljĺárás szabźńyaiszerint folyhat 314/201'2. (xI.08.). Koľm' rendelet
32. $ (6) bekezdés a) pondában foglaltaknak megfelelően.

A partnerségi egyeztetés során beéľkezett vélemények elfogadásaról a Képviselő-testiilet dönt a
31412012 (xI.08). Koľmányrendelet 28.$ Q), a39.$Q) és a 42.$ együttes a|ka|mazásátvaI.

A2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4.$ (1) bekezdése alapján a terv várható könryezeti hatásának
jelentőségéről a Kormiínyrendelet 2. szźtmű mellékletében foglalt szempontok, a 4.$ (2) bekezdése,
valamint az 5.$ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell dönteni . A 2l2oo5.
(I.11.) Konnányrendelet 4.$ (5) bekezdése értelmében a kidolgozó döntéséhez az źita|a megadott
határidőre beérkezett véleményeket kell, hogy ťrgyelembe vegye.

m. Tényállás

A partnereknek 2014. marcius 30-ig volt lehetőségfü véleméný mondani a honlapra feltöltött
munkaközi anyagokról. A megadott hataridőig nem érkezett vélemény.

A felhívásban megadott 15 napos hataridőig vźiaszt adó érdekeltek ań, nyilatkoztĺík, hogy targyi
ügyben nem szükséges környezeti vizsgálat lefolytatása.

Iv. Diintéstaľta|mánakľészletesismeľtetése

A Képviselő-testület d<int a paľtnerségi egyeztetés|ezźrźsárő|, mivel a felhívásban meghatározott 15
napos haté.ľ'do 2014' március 30-án |etelt. Ezzę| egyidejűleg kezdeményezi a módosítás jogszabály
á|ta| e|ólrt következő szakasztú az éilrami főépítésznél.

Ezze| egyidejiĺleg a Képviselő-testület megéi|apítja, hogy a környezet- és teĺĺlészetvédelemért felelős
közigazgatźlsi szervektől beérkezett vélemények a|apjźn nincs szükség kĺilcin környezeti vizsgźiat
elvégzéséľe.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a partnerségi egyeztetés Iezźľ:źsa, ezze| egýdejÍĺleg az áLIami főépítésznél a végső
szakmai v é|emény ezé s kezdeményezé se.

A d<intés pénzíigyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése



A Képüselő-teshilet döntése a Magyarországbe|yi önkonnanyzatairól sző|ő 2OI1. évi CLxxxx.
törvény 42. s |4. pontjrán, a partnerségi egyeztetés |ezérása a településfejlesztésí koncepcióról, az
integľált telepiilésfejlesztési stľatégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településľendezési ,sajátos jogintézményekről szóló 3l4l2o12. (xI. 8') Korm. rendelet 39.$(2)
bekezdésén, a településrendezési eszköz módosításiának tárgya|élsos eljaľás keretei között történő
lefolytatása e rendelet 42.s-éľ. alapul.

Kéremaza|ábbihaÍározati javaslatelfogadását.

Hatńrozati javas|at

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. |ezźtr|a a 38826 és a 38829/5 he|yrajzi számű telkeket magában foglaló terĹiletľe vonatkozóan a
Nemzęti Lovaľda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében elíndított rcrÉszmódosítasi elirárás
partnerségi egy eztetési szakaszát.

Felelős : polgáĺĺlester
Határidő: 2014, ápn|is 23.

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az állami főépítésznél a 38826 és a 38829/5
he|ytajzi szétmű telkeket magában foglaló teriiletre vonatkozóan a Nemzeti Lovarda
fejlesztéseinek megvalósítása érdekében elindított rórÉsz módosítási eljárás végső szakmai
v éLemény ezési szakaszának le folytatását.

Felelős : polgiármester
Határidő: 2014. április 30.

3. a 38826 és a 38829/5 helyrajzi szźtmu telkeket magában foglaló területre vonatkozóan a
Nemzeti Lovarda fejlesztéseinek megvalósítasa éľdekében történő rórÉsz módosítási eljárás
soľiín a kĺĺrnyezet védelĺnéért felelős közigazgatási szervek könryezet- és természetvédelmi
szakteľületet érintő véleményei alapján a tervhez nem sziikséges köĺryezeti wzsgá|at
lefolytatása, valamint atewezett módosításnak jelentős kĺirnyezeti hatásanincs.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l 4. źtpn|is 23.

4. felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban foglaltakról éľtesítse az éintett kilzigazgatási
szerveket.

Felelős: polgránĺrester
Hatĺáńdő: 2014. május 10.

Törvényességí ellenőľzés :

Rimrán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából
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