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Tisztelt Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság!
A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában és
23.§ (3) bekezdésében, (5) bekezdésének 5. és 6. pontjában valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ (1)
bekezdésében, 9/B.§ (2) bekezdése b) pontjában, 13.§ (1) bekezdésében és 14/A.§ (2)
bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján készíttetheti el a helyi építési
szabályzatot és a szabályozási tervet.
Előzmények
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013.
(II. 21.) Kt. határozatában (1. számú melléklet) úgy döntött, hogy Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III.2.) önkormányzati rendeletét módosítani kívánja a
Budapest XVII. kerület, Zrínyi utca – Rezgő utca – (139005) hrsz-ú közterület – Pásztortűz utca
– Lilaorgona utca – Nyomdász utca által határolt terület vonatkozásában (a továbbiakban:
KSZT).
A tervkészítés célja: Rákoskert központjának rendezése, szabályozási vonal, a beépítési százalék,
az építménymagasság, az építési vonal, telkek rendeltetésének meghatározása.
A KSZT egyeztetési tervanyagát a KASIB Mérnöki Manager Iroda elkészítette (2. számú
melléklet).
Az egyeztetési eljárás szabályai
A településrendezési tervek egyeztetését és véleményezését a 2013. január 1-én hatályba lépett,
illetve módosult jogszabályok alapján az Étv. 8.§ (2) és (3) bekezdéseiben, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:Korm r.) 32-43.§-aiban, továbbá Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
49/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint kell lefolytatni.
Partnerségi egyeztetés
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 49/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében
meghatározottak alapján folytattuk le a partnerségi egyeztetést, vélemény partnerektől nem
érkezett.
Tárgyi KSZT készítés egyeztetési eljárásának menete
A KSZT-módosítás egyeztetését Hivatalunk a Korm. r. 41.§-ában meghatározott egyszerűsített
eljárás szabályai szerint folytatja le, amelyet az állami főépítész írásos véleményében jóváhagyott.
A Korm. r. 37-40.§-aiban meghatározott véleménykéréseken kívül az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
1.§ (3) bekezdés a) pontja és a 4.§ (2) bekezdése alapján minden szabályozási terv készítés és
módosítás során ki kell kérni az annak 3. számú mellékletében meghatározott, környezet
védelméért felelős szervek véleményét abban a tekintetben, hogy szükségesnek tartja-e a
környezeti vizsgálat szükségességét. A tárgyi KSZT véleményezése során a megkeresett szervek
nem írták elő a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességét.
A Korm. r. 39.§ (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A véleményezést követően a
beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő- 2/4 -

testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény,
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.”
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (III. 22.) önkormányzati
rendelete 2. számú melléklet III/C/7. pontja alapján a Képviselő-testületi fenti
véleménynyilvánítással kapcsolatos hatáskörét a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
gyakorolja.
A KSZT-módosítás tárgyában beérkezett véleményeket (3. számú melléklet) a Korm. r. 39.§ (1)
bekezdése alapján tartott közbenső egyeztetés jegyzőkönyvével (4. számú melléklet), valamint a
vélemények elfogadására és el nem fogadására vonatkozó javaslattal és indokolásukkal együtt (5.
számú melléklet).
A véleményezés során beérkezettek közül Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztési
Főpolgármester-helyettesének alábbi véleményeit nem javasolom elfogadásra:
- „A szabályozási terv kötelező alátámasztó munkarésze az örökségvédelmi hatástanulmány, ezt a
dokumentáció nem tartalmazza, pótolni szükséges.”
- „A terv javaslatot ad a lakótelkek 137373/4 hrsz.-ú vegyes forgalmú út felé eső előkertjének
optikai megnövelésére és közhasználat céljára történő átadására, amely azonban nincs
összhangban az ingatlanok jelenlegi beépítettségével, illetve a szabályozási tervlap sem
tartalmazza ezt.”
- „A 137373/1 és 137373/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a rendelet tervezet 47/P § (3)
bek. b) pontja rögzíti, hogy „az előkert mérete a 137373/4 hrsz-ú közterület és a Zrínyi utca
felől: 0,0 m.” Ez az előírás a szabályozási terven szabályozási elemként nem jelenik meg. A
szabályozási terv jelmagyarázata hiányos, nem tartalmazza a meglévő, vagy tervezett új épületek
számára az építési hely jelét."
- „A Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút jelenleg is zajkonfliktusos terület, ezért az utak mellett
lakófunkció fejlesztést, illetve védett létesítmények (oktatási-, egészségügyi intézmények stb.)
elhelyezését nem támogatom.”
Fenti észrevételek el nem fogadásának indokolását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság elé:
Határozati javaslat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottsága a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdésében valamint a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (III. 22.) önkormányzati
rendelete 9.§ (8) bekezdéséhez rendelt 2. számú melléklet III/C/7. pontjában nyert felhatalmazás
alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006.
(III.2.) önkormányzati rendelete Budapest XVII. kerület, Zrínyi utca – Rezgő utca – (139005)
hrsz-ú közterület – Pásztortűz utca – Lilaorgona utca – Nyomdász utca által határolt terület
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vonatkozásában történő módosítása tárgyában beérkezett véleményeket a jelen határozat 1.
számú mellékletét képező önkormányzati válaszok szerint fogadja el.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően.
Felelős: Hatvani Zoltán elnök
Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon belül
Budapest, 2014. május 5.

Fohsz Tivadar s.k.
alpolgármester
Az előterjesztés mellékletei (elektronikus formában):
1. számú melléklet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 46/2013. (II. 21.) Kt. határozata
2. számú melléklet: véleményezésre kiküldött környezetalakítási és szabályozási terv
3. számú melléklet: beérkezett vélemények
4. számú melléklet: közbenső egyeztetés jegyzőkönyve
5. számú melléklet: önkormányzati válaszok (a határozati javaslat 1. számú melléklete)
A határozati javaslat melléklete (elektronikus formában):
1. számú melléklet: önkormányzati válaszok
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Önkormányzati válaszok
(vélemények elfogadása és el nem fogadása)
Módosítandó településrendezési eszköz:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület
Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III.2.) önkormányzati
rendeletének a Budapest XVII. kerület, Zrínyi utca - Rezgő utca - (139005) hrsz.-ú közterület
(Irsa utca) - Pásztortűz utca - Lilaorgona utca - Nyomdász utca által határolt terület
vonatkozásában történő módosítása.
Jogszabályi hivatkozás: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdésében nyert
felhatalmazás alapján.
I.

Észrevételt tevő véleményezők:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
Állami Főépítész
1.1. Vélemény:
„A BVKSZ 31.§ 5. számú táblázata szabályozza az intenzív kertvárosias lakóterületek
keretszabályozási határértékeit. Az általános értéktől két esetben engedményez eltérést,
alapintézményi övezet képzése esetén, vagy apró telek (kialakult állapot esetén). Eldöntendő, hogy
a keretövezet mely engedményes értékeit kívánják a KVSZ-ben érvényesíteni, de az engedmények
összevonása nem megengedett. Az intenzív kertvárosias lakóterületek alapintézményi beépítési
mértékének engedményes alkalmazása esetén a 2000 m2 legkisebb telekterület előírásaira
kötelező. Az intenzív kertvárosias lakóterületek esetében a legkisebb telekméret meghatározása
kötelező!”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A 17. KVSZ 2009-ben történt módosításkor az L4-XVII-11 jelű alapintézményi építési övezet
tévesen a Zrínyi utca – Toldi Miklós utca sarkán magántelken került kijelölésre. Az
alapintézményi övezetet jelen terv – a tévedés korrigálása végett – a Zrínyi utca - Rákoskert utca
kereszteződésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlan területére helyezett át az eredeti célnak
megfelelően. A minimális telekterületet valamennyi övezetben meghatároztuk.
1.2. Vélemény:
„Kérem az övezeti tervlapon a rendelettervezet megnevezését illetve a 1. sz. melléklet jelölést
feltüntetni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az észrevétel alapján a tervlapon a kért módosítás átvezetésre került.
1.3. Vélemény:
„Kérem a szabályozási tervlapon a rendelettervezet megnevezését illetve a 2. sz. melléklet jelölést
feltüntetni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az észrevétel alapján a tervlapon a kért módosítás átvezetésre került.
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1.4. Vélemény:
„137370/4 hrsz. övezetbe nem sorolt közterület (utca) szabályozásai szélessége (5,8 m) nem
elegendő, javaslom a 8 m-es szabályozási szélességet, különös tekintettel rendelettervezetük 2.§(3)
bek. e) pontjára, melyben előírják, hogy kereskedelmi egységek parkolóhelyeinek biztosításáról
gondoskodjanak.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az észrevételek alapján, az FSZKT-val való összhang megvalósítása érdekében, a jelenleg I-XVII01 jelű építési övezetbe sorolt két ingatlant, a szabályozási terven Övezetbe nem sorolt
közlekedési terület övezetbe került átsorolásra. A tervezett forgalomtechnika és
mintakeresztszelvény jelen dokumentáció mellékletét képezi.
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály
2.1. Vélemény:
„Azonban tekintettel arra, hogy a Zrínyi utca mint II. rendű főút jelenlegi szabályozás szerint még
a gyűjtő utak 22,00 m-es előírás szerinti építési szélességét sem éri el, az intézményi tömb telkén, a
Zrínyi utca felől, új beépítés esetén nem támogatjuk az előkert nélküli beépítés lehetőségét. A
közlekedési javaslatban távlati forgalmi adatok figyelembevételével a buszmegállók öbölbe
helyezésének, a csomópontokban járműosztályozó létesítésének szükségességét, és lehetőségét is
kérjük megvizsgálni. Az L4-XVII-18 övezet esetében a szabályozási terven kérjük jelölni a telek
területének közhasználat céljára átadandó részét.”
Válasz: A véleményt részben elfogadjuk.
A helyszíni vizsgálatok során jelentős forgalom nem volt tapasztalható, így a jelenlegi sáv- és
burkolatszélességek megfelelőnek bizonyulnak. A szabályozási terv a beépítés intenzitását nem
növeli, sőt, a 137373/1 és -/2 hrsz-ú ingatlanok (I-XVII-01 - intézményi övezet) az FSZKT-val
való összhang megteremtése érdekében beépítésre nem szánt, Övezetbe nem sorolt közlekedési
területbe sorolódtak vissza. Ezen okok miatt a mellékelt forgalomtechnikai rajzon ábrázoltakon
túl további közlekedési elemek nem kerültek betervezésre, és a közhasználatra átadandó terület
kialakítására vonatkozó előírások is kikerülnek a tervezetből.
2.2. Vélemény:
„További észrevételünk, hogy a szabályozási terv az L4-XVII-11 jelű tervezett telekösszevonását
nem tartalmazza, az övezeti jel sem a tervezett állapot szerinti helyen van feltüntetve.”
Válasz: A véleményt részben elfogadjuk.
A 17. KVSZ 2009-ben történt módosításkor az L4-XVII-11 jelű építési övezet tévesen a Zrínyi
utca – Toldi Miklós utca sarkán magántelken került kijelölésre. Az alapintézményi övezetet jelen
terv – az eredeti szándéknak megfelelően – a Zrínyi utca - Rákoskert utca kereszteződésében
lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlan területére helyezi át.
2.3. Vélemény:
„A rendelettervezet (3) bek. d) d1) alpontban 137373/4 hrsz.-ú kiszolgáló út perszám nélkül
szerepel.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az elírás a rendelettervezetben javításra került.
2.4. Vélemény:
„A tervezett parkoló férőhelyek számának megfelelőségét kérjük parkolási mérleggel igazolni.”
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Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A közterületen kialakított mintegy 19 db parkoló a meglévő 137373/1 hrsz-ú ingatlanon lévő
kiskereskedelmi épületegyüttesnek (mindösszesen 5 db 10 m2-nél kisebb üzlet, 1 db iroda, és egy
cukrászda, amelyek így összesen 9 db parkolóhely igénnyel bír), valamint a tervezett közösségi tér
időszaki rendezvények estén kialakuló többletigényét hivatott kiszolgálni.
2.5. Vélemény:
„A dokumentáció a BKK Budapesti Közlekedési Központtal történt egyeztetés dokumentumát
nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A véleményezési eljárás során a BKK is megkeresésre került.
3. Budapesti Közlekedési Központ
3.1. Vélemény:
„A dokumentációban javasoljuk tervezési területre vonatkozó forgalomtechnikai módosításokat,
külön szakági tervlapon bemutatni a "Beépítési tervlap" helyett. A közúti, valamint a közösségi
közlekedési hálózatokat külön hálózati tervlapon javasoljuk bemutatni, ennek megfelelően kérjük
a V3, és V4 jelű tervlapok tartalmát és címeit javítani.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az észrevétel alapján a kért módosítások átvezetésre kerültek.
3.2. Vélemény:
„A Zrínyi utcával párhuzamosan futó (137373/4 hrsz.-ú) utca, mint alközponti funkciójú
ingatlanokat kiszolgáló út 5,8 méter tervezési szélességét aggályosnak tartjuk. Kérjük az utca
tervezett keresztmetszeti megfelelőségét mintakeresztszelvénnyel igazolni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A beérkezett vélemények alapján a Zrínyi utca menti teleksáv intézményterület helyett övezetbe
nem sorolt közterület besorolást kapott. Az utca keresztmetszeti megfelelőségét igazoló
keresztszelvényeket mellékelten küldjük.
3.3. Vélemény:
„A tervezési szélesség különösen kevés és elfogadhatatlan abban a tervezett esetben, amikor a
Rákoskert sugárút felőli ága zsákutcaként javasolt. Kérjük az utca lezárt részén, a járműforduló
területen a településüzemeltetés járműveinek megfordulásához szükséges terület meglétét
üldözőgörbékkel igazolni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az észrevétel alapján az említett "zsákutca" déli végére egy "T" alakú, 10-10 méter hosszú és 6 mes belső lekerekítő ívekkel kialakított végforduló került betervezésre. A dokumentáció részét
képezi a részletes forgalomtechnikai helyszínrajz, melyen a tárgyi végfordító elem megtekinthető.
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3.4. Vélemény:
„Kérjük a tervezett állapot országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletnek való megfelelését (parkoló mérleggel, parkolási
rendeletben kapott kedvezmények bemutatásával, stb) a dokumentációban igazolni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A közterületen kialakított mintegy 19 db parkoló a meglévő 137373/1 hrsz-ú ingatlanon lévő
kiskereskedelmi épületegyüttesnek (mindösszesen 5 db 10 m2-nél kisebb üzlet, 1 db iroda, és egy
cukrászda, amelyek így összesen 9 db parkolóhely igénnyel bír), valamint a tervezett közösségi tér
időszaki rendezvények estén kialakuló többletigényét hivatott kiszolgálni.
3.5. Vélemény:
„A jóváhagyandó munkarész, rendelettervezet 47/P. §(3) bekezdésében nevesített 137373 hrsz.-ú
kiszolgáló út nem létezik, javasoljuk az út helyrajzi számának pontosítását.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az elírás a rendelettervezetben javításra került.
3.6. Vélemény:
„A Zrínyi utcában a Rezgő utcánál jelenleg is meglévő gyalogátkelőhelyeket kérjük az összefoglaló
vizsgálati tervlapon feltüntetni. A "Beépítési terven" ábrázolt két gyalogátkelőhely
forgalomtechnikai szempontból indokolatlan, elegendőnek tartjuk csak az egyik kijelölését.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az észrevétel alapján az Összefoglaló vizsgálatot kiegészítjük, a változatási javaslatok tekintetében
a Forgalomtechnikai helyszínrajz már csak egy gyalogátkelőhelyet tartalmaz.
3.7. Vélemény:
„Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 60. § (10) bekezdés
szerinti Fővárosi Szabályozási Keretterv eseti módosítást a Kerületi Szabályozási Terv szerint
tervezett állapotnak megfelelően kérjük javítani. A közlekedést szolgáló területeket intézményi
övezet helyett keretövezetbe nem sorolt közterület övezetben hagyni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A kért módosítás megtörtént.
4. Budapesti Főváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes
4.1. Vélemény:
„A településrendezési eszközök közötti összhang megteremtése, az érintett ingatlanok FSZKTnak megfelelő keretövezetbe (I) történő átsorolása adna lehetőséget. Tekintettel arra, hogy a
hatályos TSZT-ben a tervezési terület kertvárosias lakóterületbe sorolt, így a jelenleg hatályos
jogszabályok alapján az Étv. 60. § (10) bekezdésében foglaltak szerinti eljárás keretében van mód
e probléma rendezésére.
…
A megkeresésben szereplő javaslatokkal, Rákoskert alközpont területének a központi funkciók
ellátására alkalmassá tétele érdekében az ingatlanok rendezésével és azok beépítési feltételeinek
meghatározásával egyetértek.
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A módosítások összhangban vannak a Budapest Főváros TSZT területfelhasználási rendszerével,
amely II. Területfelhasználás tervlapja szerint a fenti, változtatásokkal érintett területrész teljes
egészében kertvárosias lakóterület besorolású, ahol az I jelű intézményi keretövezetnek megfelelő
építési övezet alkalmazható.”

Válasz: A véleményt elfogadjuk
Az FSZKT összhangjának megteremtése érdekében a szabályozási tervben, valamint az övezeti
tervlapon a 137373/1 és /2 hrsz-ú ingatlan területe Övezetbe nem sorolt közlekedési terület
övezetbe került átvezetésre, így az Étv. 60 § (10) bek. szerinti FSZKT módosítás jelen eljárás
keretein belül nem történik meg.
4.2. Vélemény:
„Az OTÉK 4.§ (4) bekezdése értelmében a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az
ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni. A szabályozási
terven fel kell tüntetni, hogy "Készült az állami alapadatok felhasználásával.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk
A Szabályozási Terv a rendelkezésünkre álló, hiteles Földhivatalai alaptérkép felhasználásával
készült. A tárgyi tervlap az észrevétel alapján kiegészítésre került.
4.3. Vélemény:
„A szabályozási terv kötelező alátámasztó munkarésze az örökségvédelmi hatástanulmány, ezt a
dokumentáció nem tartalmazza, pótolni szükséges.”
Válasz: A véleményt nem fogadjuk el.
Indokolás: A tervezési területen belül sem országosan nyilvántartott régészeti lelőhely, sem
műemléki védettséggel rendelkező épület-építmény nem található, így önálló örökségvédelmi
hatástanulmány nem készült. A véleményezési eljárás keretein belül megkerestük Budapest
Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát. Az
Örökségvédelmi Hivatal nem jelezte a hatástanulmány hiányát.
4.4. Vélemény:
„A terv javaslatot ad a lakótelkek 137373/4 hrsz.-ú vegyes forgalmú út felé eső előkertjének
optikai megnövelésére és közhasználat céljára történő átadására, amely azonban nincs
összhangban az ingatlanok jelenlegi beépítettségével, illetve a szabályozási tervlap sem tartalmazza
ezt.”
Válasz: A véleményt nem fogadjuk el.
Indokolás: A beépítési terv mint lehetőség, számol a lakótelkek vegyes funkciójúvá történő
átalakulásával, ezért a szabályozási terv nem teszi kötelezővé az előkertek közhasználat céljára
történő átadását.
4.5. Vélemény:
„A 137373/1 és 137373/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a rendelet tervezet 47/P § (3) bek.
b) pontja rögzíti, hogy „az előkert mérete a 137373/4 hrsz-ú közterület és a Zrínyi utca felől: 0,0
m.” Ez az előírás a szabályozási terven szabályozási elemként nem jelenik meg. A szabályozási
terv jelmagyarázata hiányos, nem tartalmazza a meglévő, vagy tervezett új épületek számára az
építési hely jelét."
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Válasz: A véleményt nem fogadjuk el.
Indokolás: A tárgyi észrevétel a két ingatlan esetében történt övezeti átsorolás tekintetében
okafogyottá vált. A két ingatlanon további beépítés kijelölése - közlekedési területbe történt
átsorolásuk miatt - nem lehet része a tervnek. A 137373/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő beépítés
tervezetten már nem bővíthető, a /2 hrsz-ú ingatlanon lévő patika helyén közösségi tér
kialakítását irányozzuk elő.
4.6. Vélemény:
„Az I-XVII-01 építési övezetben és az L4-XVII-18 jelű építési övezet esetében a beépítési
paraméterek közül hiányzik a kialakítható legkisebb telekterület-méret meghatározása. A BVKSZ
1.§ (6) bek. értelmében az építési övezetek szabályozási paramétereit a KSZT-ben kell
meghatározni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A tervezési területen belül az övezetmódosítás miatt I-XVII-01 jelű építési övezet már nem fog
szerepelni, továbbá az L4-XVII-18 jelű építési övezet minimális telekmérete a szabályozási
tervlapon feltüntetésre került. (600 m2)
4.7. Vélemény:
„Az L4-XVII-11 építési övezetben a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%, ami nem
felel meg az OTÉK 2. sz. mellékletében a kertvárosias lakóterületre meghatározott 50%-nak,
ezért azt javítani kell.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
Az OTÉK előírásainak megfelelően javítjuk a 139033 hrsz-ú telekre vonatkozó, övezeti
előírásokat.
4.8. Vélemény:
A Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút jelenleg is zajkonfliktusos terület, ezért az utak mellett
lakófunkció fejlesztést, illetve védett létesítmények (oktatási-, egészségügyi intézmények stb.)
elhelyezését nem támogatom."
Válasz: A véleményt nem fogadjuk el.
Indokolás: Az észrevételben említett utakon és környezetükben a helyszíni vizsgálatok alapján
nem volt megfigyelhető jelentős közlekedési- vagy egyéb zajterhelés.
4.9. Vélemény:
„Az Étv. 60. § (10) bekezdés szerinti FSZKT eseti módosítási javaslatot a KVSZ övezeti tervlap
szerint tervezett állapotnak megfelelően kérem javítani, a Zrínyi utcával párhuzamosan futó
(137373/4 hrsz-ú) utca területét intézményi keretövezet helyett keretövezetbe nem sorolt
közterületként ábrázolni.”
Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A tervet javítjuk.
4.10. Vélemény:
„A KSZT jóváhagyására csak az FSZKT-val való összhang megteremtése után kerülhet sor,
amely az Étv. 60. § (10) bekezdésében foglaltak szerint is lehetséges a kerületi Önkormányzat
külön kezdeményezése során.”
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Válasz: A véleményt elfogadjuk.
A KSZT-t megfeleltettük az FSZKT-nak, az Étv. 60.§ (10) szerinti FSZKT módosításra jelen
eljárás során nem kerül sor.

II.

Észrevételt nem tevő véleményezők:

1. Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala: Földmérési és Földügyi osztály
2. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hatósági osztály
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság
4. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály
5. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
6. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
7. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
8. BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság, Forgalombiztonsági és Üzemeltetési Osztály
9. Budapest Főváros XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítésze
10. Budapest Főváros X. Kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármestere
11. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
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