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Bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Dr. Kövér László ú r
az Országgy űlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Budapesti Agglomeráció Terűletrendezési Tervéről 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 :

A BATrT 7. §-a a törvényjavaslat 3. §-ában az alábbi új, (3) bekezdéssel egészül ki ,
a további bekezdések számozása értelemszerűen módosul:

„(3) Azokon a településeken, aho l
a a mezőgazdaságii térség területe a

	

az atási terület 50 %-át me aladja ,
b a városias tel - ülési térsé és a haj omán osan vidéki tel . űlési térsé területe nem éri
el a közigazgatási terület 33 %-á t

a mezőgazdasági térséfinek a települési közigazatási területre vonatkoztatott területén a
városias települési térsé és ha ományosan vidéki telepűlési térség növekménye nem
haladhat'a me az 1/3. számú mellékletet k' . ező területi mérle szerinti városias tel űlés i
térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 5%-át . ”

Indoklá s

A Budapesti Agglomeráció néhány települése a módosítás előtt álló BATrT érvényességének
időszakában készített településszerkezeti tervében vagy nem jelölt ki új beépítésre szánt
területeket, vagy több terület és több funkció vonatkozásban (általában jól átgondol t
hosszútávú településfejlesztési koncepció nélkül) területi bővítés helyett visszaminősítéseket
alkalmazott a korábban hatályos településszerkezeti tervekben rögzített terület -
felhasználásokhoz képest, míg a térség településeinek döntő többsége már e törvény
hatálybalépése előtt hosszú és nagy távra is biztosította fejl ődésének területi kereteit.
Így ezek a települések jelentős hátrányba kerültek a térség egyéb településeihez képest . E
korlátozás miatt elsősorban a helyi gazdaság fejlesztésére nincsenek biztosítva azok a
területek, amelyek lehetővé tennék a települések fejlesztési potenciáljának kihasználását, új
munkahelyek létrehozását, másrészt további lakóter űletek kialakítására sem nyílik lehetőség.



A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény folyamatban lévő
módosítása az érintett 11 település esetében fennálló kedvezőtlen helyzetet ugyanis tovább
rontja azzal, hogy a térség települései számára differenciálatlanul 2 %-ban határozza meg a
települési térség (beépítésre szánt területek) bővítési lehetőségét és ezzel nem biztosítja a
korábban kialakult igazságtalan különbségek kompenzálását .
Ez a gond egyes települések (pl . Gyömrő) vonatkozásában a BATrT módosítását előkészítő
tervezői és az egyeztetési folyamat során is felvet ődött. A problémára azonban nem született
megnyugtató megoldás, mivel a BM nem támogatta az eltér ő területi tartalékokkal rendelkező
települések helyzetének differenciált kezelését . Az elmúlt évek visszafogott
területfejlesztésével kedvezőtlen helyzetbe került néhány település a javasolt, az általánosnál
csekély mértékben megengedőbb előírással érheti el a térség többi telepűléséhez hasonló
lehetőségek biztosítását .

Budapest, 2011 . május 11 .
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