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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéró7 szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló T/2883 . számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . § -a és 102 . § (1 )
bekezdése alapján – az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság az alább i

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat „ 3 . melléklet a 2011 . évi . . . törvényhez
„2. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez Szerkezeti terv” című térképi
mellékleten a Vecsés közigazgatási területén kijelölt, az erd őtelepítésre alkalmas terüle t
övezetébe sorolt területen az erd őgazdálkodási térség jelölés törlésre kerül .

Indoklá s

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását fejezte ki a törvén y
tervezett módosításával kapcsolatban, mert a törvénytervezetben (a mellékleteit képező rajzi
munkarészekben) nagy arányban megnövelték a településen az erdőgazdálkodási térség
övezetébe tarozó területek nagyságát az erdőtelepítésre alkalmas területekkel . A meglévő 360
hektár erdőgazdálkodási terület mellé további 190 ha került kijelölésre, amellyel Vecsés
zöldterületei megduplázódnának (10 %-ról 20 %-ra). Ezzel párhuzamosan a környékbel i
településeken egyáltalán nem változik, vagy csak minimális az erdőterületek illetve a
zöldterületek növekedése a BATrTMód-ban. Vecsésen az erdőtelepítésre alkalmas terüle t
övezete, valamint az ennek figyelembe vételével ábrázolt erd őgazdálkodási térség kijelölése
sem gazdasági, sem környezetvédelmi szempontból nem indokolt .
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében általában olyan mez őgazdasági területek
kerültek kijelölésre egy szakértői javaslat alapján, amelyek soha nem voltak erdők, és nem is
szerepelnek az erdészeti nyilvántartásban .

Ez a kijelölés ellentétes a település távlati fejlesztési elképzeléseivel, és a törvény-módosítá s
nem ad lehetőséget ezeknek a területeknek olyan területekre történő elcserélésére, ahol a
településnek valóban szüksége vagy lehet ősége lenne erdőt telepíteni .
Fentiek figyelembe vételével szükséges a törvényjavaslat rajzi mellékleteinek módosítása .

Budapest, 2011 . május 11 .

7Dr. Láng Zsolt
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