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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 alábbi

.módosító javaslato t
terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 8 . (1) és (3) bekezdésének törlését javasoljuk :

[(1) Az Országos Terűletrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a
továbbiakban : OTrT) 2 . §-a a kővetkező 42. ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában:)
„42. történelmi sportterület : 1914. előtt sportolási célra használt terület.”]

[(3) Az OTrT 17 . (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet a magterület vagy a magterűlet és az ökológiai folyosó

körülzárja, vagy
b) a magterület övezetében 1989. október 23. előtt honvédelmi, rendészeti,

közbiztonsági célra használt területek vagy történelmi sportterületek találhatók, é s
c) a kijelő lést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárá s
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterű let, a
magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli él őhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan m űködése. Az (1) bekezdés
b) és c) pontjában szerepl ő feltételek együttesen fennállása esetén történ ő kijelölés csa k
az 1989. október 23. előtt honvédelmi, rendészeti, közbiztonsági célra használ t
területeken vagy történelmi sportterületeken belül történhet .”]



2. A törvényjavaslat 8 . §-ának egy új bekezdéssel történő kiegészítését javasoljuk :

Az OTrT 5 . (3) bekezdés helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(3) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben megjelöltektől eltérő,
egyedileg meghatározott területfelhasználási kategóriákat is kijelölhet a térség els ődleges
funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelel ően,	 valamint a kiemelt térségek tervea
térséű területfelhasználási kate óriákra a tőrvén ől eltérő előírást is me álla • íthat.”

Indokolá s

A módosító javaslat 1 . pontja arra irányul, hogy ne kerüljön gyengítésre az OTrT magterületre
vonatkozó szabálya, továbbá a történelmi sportterületekre vonatkozó szabályt csak a z
agglomerációs térségben lehessen alkalmazni . .

A javaslat 2 . pontja pedig lehetőséget ad arra, hogy a kiemelt térség tervének a térségi
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírása az OTrT törvényhez képest eltérő
szabályokat is megállapítson.

Budapest, 2011 . május 11 .
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