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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló T/13673 . számú törvényjavaslathoz a bizottság
az alábbi módosító javaslatot terjeszti elő :

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló T/13673 . számú törvényjavaslat
2. sz. térképi melléklete (Szerkezeti Terv), a 3/1 . sz. térképi melléklete (Zöldövezet), valamint
a 3/2 . sz. térképi melléklete (Az országos és térségi ökológiai hálózat övezete) az alábbiak
szerint módosul :

A Budapest településszerkezeti tervében ábrázolt nagy kiterjedésű sportolási célú területeket,
amelyeket az agglomerációs terv a „Városias települési térség részét képező nagy kiterjedésű
zöldterület" területfelhasználási kategóriába sorolt, át kell tenni a „Városias települési térség"
területfelhasználási kategóriába . Ezzel összhangban módosítani kell a 3/1 . sz. mellékletet
(Zöldövezet) és a 3/2 . sz. mellékletet (Az országos és térségi ökológiai hálózat övezete) .

Indokolás :

A módosításra a Budapest településszerkezeti tervével való összhang megteremtése miatt van
szükség. Budapest településszerkezeti tervében a nagy kiterjedésű sportolási célú területek
úgynevezett , különleges rendeltetésű területek", amelyeket az OAK szabályai szerint
beépítésre szántak. Az agglomerációs terv Szerkezeti Tervben ezért azokat a „ városias
települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterület" besorolás helyett a „városias
települési térség" részeként kell ábrázolni . Ez a besorolás teszi lehetővé, hogy e területek (pl .
Hajógyári sziget déli része) - a továbbtervezés során meghatározásra kerülő feltételekkel - a
kijelölt funkció szolgálatában beépítésre kerülhessenek .

A belső összhang érdekében a változtatás következményeit a 3/1 . sz. és a 3/2. sz.
mellékleteken is át kell vezetni, mivel a zöldövezethez és az ökológiai hálózat övezetéhez
tartozó szabályok akadályozzák a beépítésre szánt területek kijelölését .

Bizottsági módosító javaslat

Budapest, 2005 . május 4 o .
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