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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló
T/18629. számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

1. A törvényjavaslat 1 . § (6) bekezdésének alábbi módosítását javasoljuk:

„(6) Az Étv. 2.§-a a következő 31-[35134. pontokkal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában .-]

[31 . Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a
település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató
érték,]

[32 .] 31 . Építészeti érték : az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi
(építészettörténeti, építőművészeti, műszaki-tudományos) építészeti minőséggel rendelkező
alkotásokban megjelenő érték, amelyben a mindenkori társadalom - ezen belül a helyi
közösségek - identitása és alkotóképessége fejeződik ki,

[33.] 32 . Építészeti örökség : az épített környezet maradandó építészeti értéket is
képviselő elemeinek (építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás) összessége -
annak minden beépített alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt.

[34 .] 33 . Fővárosi keretszabályzat : a főváros területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti
elemek védelmével kapcsolatos - telekalakítási és építésjogi követelmények tekintetében nem
teljes körűen szabályozó - általános követelményeket keretjelleggel megállapító a fővárosi
önkormányzat által megalkotott építési szabályzat,

[35.] 34 . Övezeti terv : a helyi építési szabályzatban megállapított építési övezetek,
illetőleg övezetek területi lehatárolását - a település ingatlan-nyilvántartási térképének
másolatán - tartalmazó terv, amely a szabályzat mellékletét képezi ."

Bizottsági módosító javaslat



2. A törvényjavaslat 3. §-ában az Étv . 8. §-ának (2) bekezdését a következ&éppen javasoljuk
módosítani :

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a
környezetvédelem, az erdők és a természetes (felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az ár-
és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében
az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni :

a) a települések rendezése során a település közigazgatási területére hulló felszíni
csapadékvíz összegyűjtését és helyben tartását vagy szakszerű és ártalommentes elvezetését,
kezelését az adottságok és a lehetőségek figyelembevételével biztosítani kell,

[b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás
értékét növelni kell az igénybe vett terület eredeti aktivitás értékének 10%-ával növelt
értékének megfelelő mértékben oly módon, hogy a pótlásba az újonnan beépítésre szánt
terület kialakításától függő biológiai aktivitás értéke beszámítandó,]

[c)] ~b _a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára
növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybe vett területén belül
nincs megfelelő terület,

[d)] ca tervezés időszakában a 20 000 fő lakosságszámot meghaladó, valamint a tervezett
létszámmal azt elérő települések, a kiemelt üdülőterületek, a gyógyhelyek meglévő, illetőleg
bővített belterületét a közigazgatási területükön belül - eltérő területrendezési tervi előírás
hiányában, és ahol ez fizikailag lehetséges - legalább 200 m szélességű, beépítésre nem szánt
(mező-, erdőgazdasági, közlekedési, vízgazdálkodási) területekből álló gyűrűvel kell
körülvenni, amely területen csak közlekedési, közmű, hírközlési és vízvédelmi építmények
helyezhetők el . Új belterületet, beépítésre szánt területet úgy kell kijelölni, hogy legfeljebb
tízezer tervezett lakost befogadó településrészt (illetőleg az üdülőterület valamint a gyógyhely
jellegéhez igazodó területegységeket) ugyanilyen, beépítésre nem szánt területekből álló
gyűrű vegye körül. Két terület közötti gyűrű - a természeti adottságok és a környezetvédelmi
előírások figyelembe vétele mellett - egymásba metszhet."

Indokolás

A biológiai aktivitásérték nem az építési törvény hatálya alá tartozik .

Budapest, 2006. január 24.
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Kovács Zoltán
tzottság elnöke
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