
•í'stiujH'M '•'""' ''"■"■ "■■■ kerület Kőbányai 
üiikornuuíj/.üL í-cpviseiü-teslülct ülése 

Budapest Főváros X. kerület - . ^ /-■&* ^ / ^ / <^°^-
Kőbányai Önkormányzat ?í)(lfj j/fpj ? 4 
Polgármestere Budapesi, 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat .../2009. (..) sz. 
önkormányzati rendelet megalkotására a Budapest X. 
kerület Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - Balkán 
utca- Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca által 
határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 
32/2008. (VI.20.) számú önkormányzati rendeletének 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 131/2009. (IX. 08.) számú határozata alapján a 
tárgy szerinti rendeletmódosítást terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő 
jóváhagyásra. 

A Budapest, X. kerület Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca - Somfa köz -Zágrábi utca 
- Száva utca által határolt területre jelenleg a 32/2008.(VI.20.) számú önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatályos. 
A területen található Bp. X. ker., Somfa köz 2-12. (hrsz.: 38315/110) alatti telekre vonatkozóan az 
építési hely változtatásának igénye merült fel. A szabályozási terv egyéb elemeinek, valamint a 
rendelet szövegének módosítására nem kerül sor. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. §-
ának a) pontja lehetőséget ad un. egyszerűsített eljárás alkalmazására bizonyos, jogszabályban 
meghatározott esetekben, melynek során a KSZT módosításakor a 9. § (3) bekezdés szerinti 
véleményeztetés elhagyható, ha már a 9. § (2) bekezdés szerinti előzetes véleményezési eljárásban a 
módosítás részletesen kidolgozásra került és véleményeztetése megtörtént. 

A Bizottság 87/2009.(VI.2.) sz. határozatának megfelelően elkészült a tárgyi területre vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása, amelynek államigazgatási 
véleményeztetése az Étv. hivatkozott 9/A. §-ának megfelelően zajlott le. Mivel eltérő vélemények a 
véleményezési eljárás során nem érkeztek, ezért egyeztető tárgyalás megtartására nem volt szükség. 
A terv közzétételére 2009. augusztus 1.-31. között került sor, ez idő alatt egy lakossági észrevétel 
érkezett, amely nem jogszabályon alapuló észrevétel, hanem elsősorban a lakótelep általános 
parkolási és zöldfelületi, környezetvédelmi problémáival kapcsolatos. Az észrevétel 
megválaszolásra kerül. 
Az Állami Főépítész szakmai véleményében hozzájárult a terv jóváhagyásához. 

A Jogi Bizottság Elnöke a Bizottság döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 
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Rendeletalkotási javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
/2009. ( ) számú önkormányzati rendeletét a Budapest, X. kerület Üllői út - Ceglédi út -

Bihari utca - Balkán utca- Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca által határolt terület Kerületi 
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 32/2008. (VI.20.) számú 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2009. szeptember 11. 

Verpai I\ajos 
polgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István" 
j e g y z ő 



/2009. ( ) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelet 

Budapest, X. kerület Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca- Somfa 
köz - Zágrábi utca - Száva utca által határolt terület Kerületi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 32/2008. (VI.20.) 
számú Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

1. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő Szabályozási Terv hatályát veszti, helyébe jelen 
rendelet mellékletét képező módosított Szabályozási Terv lép. 

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba. 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
Polgármester j e g y z ő 

A kihirdetés napja: Budapest, 2009 
A hatálybalépés napja: Budapest, 2009. 
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KASIB Mérnöki Manager 
Iroda kft. 

Székhely 1183 Budapest Üllői út 455 Fax 290-9191 
E-mail kasitxgkasiö hu 

Tel 290-9761 

Budapest, X. Kerület: Üllői út-Ceglédi út-Bihan u.-Balkán u.-
Somfa köz-Zágrábi u.- Száva u. 
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