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Tisztelt Elnök Úr !

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéro"l szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló T/2883. számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94. § -a és 102. § (1)
bekezdése alapján – az Onkormányzati és területfejlesztési bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat kiegészül az alábbiakkal :

1. A törvényjavaslat 1/A . § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki :

„7.történelmi sportterület:1914. előtt sportolási célra használt terület.”

2. A 4. az alábbira módosul :

„A BATrT 12-[15] 16 . §-a helyébe a kővetkező rendelkezések lépnek .”

3. A 4. kiegészül az alábbi új 16 . §-sal

„(1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a a települési területet a magterület vagy a magterület és az őkoló 'a fol osó körük —

vagy
b) a magterűlet övezetében történelmi sportterűletek találhatók, és
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja .

j2 Az 1) bekezdés a) és cLpontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterűlet és az ökológiai
fol osó természetes és természetközeli élőhel einek fennmaradás . valamint az ökoló
kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdésb)és c) pontjában szereplő feltételek
együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportter űleteken belül történhet.”



4. A törvényjavaslat 7 . d) pontja az alábbira módosul :
(Hatályát veszti a BATr7)
„d) [16.] 17. §-át megel őző alcím és [16] 17-20. §-a,”

Indokolás

A módosító javaslat az agglomerációs törvényjavaslat fogalom-meghatározását kiegészíti a
történelmi sportterület fogalmával, valamint az OTrT törvény magterület övezetére vonatkoz ó
szabályt kiterjeszti az agglomerációs törvényjavaslatban a történelmi sportterület céljár a
használt területekre . A történelmi sportterűleteken is a beépítésre szánt terület kijelölésé t
területrendezési hatósági eljáráshoz köti .

Budapest, 2011 . május 11 .

4r. Láng Zsolt
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