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Tdi 6 ko ztatds a K6bdnyai O nko rm Anyzat teriil et6n k6sziil 6 tervekr6l

A K6b6nyai 0nkorm6nyzat meginditja a teleptil6sfejleszt6si koncepci616l, az integr6lt
teleptil6sfejleszt6si strat6gi616l 6s a teleptil6srendez6si eszkcjzcjkr6l, valamint egyes
telepril6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l6 3L4/2012, IXL B.J Korm. rendelet 37.6s
43/A. S-a szerinti egyeztet6si eljdr6s el6zetes t6j6koztatdsi szakaszdt a K6b6nyai
OnkormSnyzat tenilet6n k6szi.il5 tervekre vonatkoz6an.

Az el6zetes t|)6koztat1s szabdlyait a Budapest F6v6ros X. keriilet K6bfnyai Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek a partners6gi egyeztet6s szabfiyair6l sz616 5/20L7. fl1.24.)
dnkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: Rendelet) hatArozza meg, A Rendelet megtekinthet6
a www.kobanya.hu honlapon,

K6b6nya lakoss6ga, valamint az elj6r6s sor6n a Rendelet szerint fr6sban bejelentkez6
6rdekk6pviseleti, civil 6s gazddlkod6 szervezel, vallSsi kozoss6g, illetve kornyezetv6delmi
egyesrilet a tervek indit6s6val kapcsolatban tflifkoztatdst k6rhet, iavaslatot, t4szrev6telt
tehet, valamint v6lem6nyt nyilv6nithat

20t7, mdrcius 8.6s20L7. mdrcius ?9,kozott.

Javaslatot, 6szrev6telt tenni, illetve v6lem6nyt nyilvfnitani a megadott hatdrid6ben postai riton
(Budapest F6vdros X. kertilet K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal, 1,1"02 Budapest, Szent L{tszl6 t6r
29.), illetve elektronikus lev6lben a hivatal@kobanya.hu e-mail cimen lehet.

A k6sziil6 tervek indit6s516l az 0nkorm Snyzat a

K6rtisi Csoma Sfndor K6bdnyai Kulturflis Kiizpontban

[1105 Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14.)

2017. m6rcius 2l-6n L7 .OO 6rakor

lakossfgi f6rumot tart.

A lakoss6gi f6rumon sz6ban is lehet javaslatot, 6szrev6telt tenni, valamint v6lem6nyt
nyilv6nftani.

Az el6zetes t|j6koztat{ssal 6rintett tervek az al6bbiak:

1. A K6bfnyai Onkorm6nyzatteleptil6sk6pi arculati k6ziktinyve

A k6zikonyv a term6szeti 6s 6pitett krirnyezet 6ltal meghat6rozott telepril6sk6pi jellemz6k
bemutat6sdnak 6s min6s6gi form6l6s6nak eszkoze. Felt6rja 6s ismerteti a telepril6sen beltil j6l
elkiilcjni.il6 egyes telepiil6sr6szek arculati jellemz6it 6s 6rt6keit, 6s ennek figyelembev6tel6vel
szoveges 6s k6pi megjelenit6s formdj6ban javaslatot tesz a telepiil6sk6phez illeszked6 6pit6szeti
elemek alkalmaz6sdra a szeml6letform6l6s c6ljdval.

2. A K6b6nyai Onkormdnyzattelepiil6sk6pi rendelete

Az onkormdnyzat a telepiil6sk6p v6delm6t onkormdnyzati rendeletben biztosithatja. A
teleptil6sk6p v6delme a teleprilds vagy telepril6sr6sz jellegzetes, 6rt6kes, illetve hagyomdnyt
6rz6 6pft6szeti arculatdnak 6s szerkezet6nek meg6rz6s6t vagy kialakitds6t jelenti. A
telepi.il6sk6pi rendelet az 6pit6si tev6kenys6ggel 6rintett 6pitm6nyek telepiil6sk6phez val6
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illeszked6s6t biztosft6 anyaghasznilat5'ra, tomegformtiltsira, homlokzati kialakit6s6ra 6s a

zoldfeli.iletek kialakit6sdnak m6djdra t6rhet ki, valamint a telepiil6sszerkezet, tdji kornyezet,
telepril6skarakter vagy egy6b helyi adottsfg miatti telepril6sk6pi szempontb6l meghat|roz6
tertileteket jelolhet ki. El6irfsokat fogalmazhat meg a helyi 6pit6szeti oroks69 egyedi 6s tertileti
v6delm6re, v6dett6 nyilvfnitlslra 6s a v6detts6g megszrintet6sdre, illetve a rekl6mok,
reklSmhordoz6k, c6g6rek 6s egy6b miiszaki berendez6sek elhelyez6s6re, alkalmaz6sdra 6s

tilalm6ra vonatkoz6an.

3, A K6bdnyai Onkormdnyzatkeriileti 6pft6si szabillyzata

A K6b6nyai Onkormdnyzat tobb teriiletr6sz6re a helyi 6pft6si szab6lyokat egys6ges elvek
alapj6n a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai 0nkorm6nyzat Kenileti Vfrosrendez6si 6s
Epft6si SzabSlyzatfir6l sz6l6 22/2013. (V.22.) dnkormfnyzati rendelet [a tov6bbiakban: KVSZ)
hatArozza meg osszhangban az 6pitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm616l szolo 1997. 6vi
LXXVIII. tdrv6nnyel.

Az 6pit6siigyi jogszab6lyok jelent6 s vftltozlsithoz igazodva a tervez6s cdlja egyr6szt a vonatkoz6
magasabb szintfi jogszab6lyoknak val6 megfelel6s, valamint a Budapest F6v6ros 0nkorm6nyzata
Kozgyfil6s6nek a F6v6ros Telepiil6sszerkezeti Terv6r6l sz6l6 50/2015. (1. 28.) F6v, Kgy,
hatlrozat|val 6s a Budapest f6v6ros rendez6si szabtiyzatitr6l sz6l6 5/2,0t5. [1. 16.) F6v. Kgy,
rendelet6vel val6 cjsszhang megteremt6se.

A tervez6s c6lja m6srdszt a keriilet egy6b teriileteire vonatkoz6 cin6ll6 keriileti 6pit6si
szabfiyzatok egys6gbe foglaldsa, melynek eredm6nyekdnt az rij keriileti 6pit6si szabfiyzat egy
rendeletk6nt, valamint egys6ges elvekre 6ptilve tartalmazza majd a keriilet nagy r6sz6re
kiterjed6en az dltalSnos 6s a r6szletes 6pft6sjogi szab6lyokat.

Tisztelettel v6rjuk a szabAlyzat megalkotds6ban kozremiikrjdni kiv6n6k v6lem6ny6t 6s
r6szv6tel6t.

Kov6cs R6bert
K6bdnya polgdrmestere
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