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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Javaslom, hogy készüljön Szabályozási terv a 213002/38 hrsz-ú telek és környékére 
a (Budapest, XXI. ker., Erdősor utca - Tihanyi utca - 4076 ú t- Plútó utca - Szabadság 
utca által határolt területre). 1. sz. melléklet: területi lehatárolás 
 
Előzmények: 
 

2. A 213002/3. hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
608/2005.(XII. 13.) Kt  
 

3. A 213002/3 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
609/2005.(XII. 13.) Kt határozata  
 

4. A 213002/3 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
610/2005.(XII. 13.) Kt határozata  
 
 5. A 213002/3 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
611/2005.(XII. 13.) Kt határozata  
 
 6. A 213002/3 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
612/2005.(XII. 13.) Kt határozata  
 
 7. A 213002/3 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
614/2005.(XII. 13.) Kt határozata 
 
(A határozatok 2-7. melléklet) 
A fenti határozatok értelmében mind vagyon, mind városrendezési szempontok 
szerint a Erdősor utcai lakótelep kibővítve az ún. Kiserdő területével alkalmas 
és szükséges, hogy arra, az Étv. szerint szabályozási terv készüljön. 
 
 
Fejlesztési célok: 
 
 1.) a 213002/3 hrsz. alatti ingatlan esetében a korábban ismertetett 
határozatok szerint az un. Kisedőt az önkormányzat a KVI-től megigényelte, ezért a 
határozat szerint a területnek IZ keretövezethez kapcsolódó funkciók szerint kell 
illeszkednie az Erdősor utcai lakótelep és a Csillagtelep közfunkcióinak komfortosabb 
ellátásához. 
 
 2.) a 213002/17 hrsz. alatti ingatlan meghatározó funkciói: 

A./ L7 keretövezeten belül lakóterület-fejlesztés; 1,0 - 1,6 szintterületi 
mutató, építménymagasság: legfeljebb a környezethez illeszkedő,  

  B./ tartalék zöldterület, mélygarázs, a tetején közösségi sport-terület. 
 
 3.) a 213002/38 hrsz. alatti ingatlan L7 keretövezet; 1. 6 szintterületi-mutató; 
300db lakás; parkolók telken belül és/vagy épületek alatt; CSVSZ szerinti zöldfelületi 
arány biztosításával, úgy, hogy az épületek homlokzatmagassága és a szintszám a 
környezetbe kell, hogy illeszkedjenek. 
A beépítés felvonó esetében magasabb is lehet, úgy, hogy a környezeténél nagyobb 
felépítmények az OTÉK szerinti építménymagasság számításkor figyelembe veendő 
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45fokos sík alatt maradjanak. (A környező utcákon sétálva a szintek nem kerülnek a 
látómezőbe) 
 
 A tervezési területen belül beépített a korábbi tervben készült a sétányok 
lakóival leegyeztetett Via – Comp mérnöki iroda Kft. által tervezett zöldfelületi, 
parkolási és forgalomtechnikai megoldásokat fel kell dolgoznia a szabályozási terv 
készítőjének. 
 
Kérem az előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását! 
 
 
Budapest, 2006. január 8. 
 
         (Gergely István) 
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1. számú Határozati javaslat: 
 
Budapest-Csepel XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Szabályozási tervet készített a 213002/38 hrsz-ú telek és környékére a (Budapest, 
XXI. ker., Erdősor utca - Tihanyi utca - 4076 ú t- Plútó utca - Szabadság utca által 
határolt területre) az alábbi fejlesztési célokkal: 
 
 1.) a 213002/3 hrsz. alatti ingatlan esetében a korábban ismertetett 
határozatok szerint a Kiserdőt az önkormányzat a KVI-től megigényelte, ezért a 
határozat szerint a területnek IZ keretövezethez kapcsolódó funkciók szerint kell 
illeszkednie az Erdősor utcai lakótelep és a Csillagtelep közfunkcióinak komfortosabb 
ellátásához. 
 
 2.) a 213002/17 hrsz. alatti ingatlan meghatározó funkciói: 

A./ L7 keretövezeten belül lakóterület-fejlesztés; 1,0 - 1,5 szintterületi 
mutató, építménymagasság: legfeljebb a környezethez illeszkedő,  

  B./ tartalék zöldterület, mélygarázs, a tetején közösségi sport-terület. 
 
 3.) a 213002/38 hrsz. alatti ingatlan L7 keretövezet; 1.6 szintterületi-mutató; 
300db lakás; parkolók telken belül és/vagy épületek alatt; CSVSZ szerinti zöldfelületi 
arány biztosításával, úgy, hogy az épületek homlokzatmagassága és a szintszám a 
környezetbe kell, hogy illeszkedjenek. 
A beépítés felvonó esetében magasabb is lehet, úgy, hogy a környezeténél nagyobb 
felépítmények az OTÉK szerinti építménymagasság számításkor figyelembe veendő 
45fokos sík alatt maradjanak. (A környező utcákon sétálva a szintek nem kerülnek a 
látómezőbe) 
(A határozat melléklete, a terület lehatárolása térképen.) 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: a 2007 évi költségvetési rendelet 

elfogadásakor, legkésőbb 2007. június 30. 
 
Felelős:    Tóth Mihály  

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:  Dr. Polinszky Tibor 
     Főépítész 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 
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2. számú Határozati javaslat: 
 
Budapest-Csepel XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, ha és amennyiben a 213002/38. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére 
sor kerül, úgy a leendő vevővel az Étv. 30.§ a. pontja szerint a területre 
Településrendezési-szerződést kössön a Szabályozási terv elkészítésének 
megvalósíthatósága érdekében. 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: az értékesítéskor 
 
Felelős:    Tóth Mihály  

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:  Dr. Polinszky Tibor 
     Főépítész 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 
 
 
 
3. számú Határozati javaslat: 
 
Budapest-Csepel XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
213002/38 hrsz-ú telek és környékére a (Budapest, XXI. ker., Erdősor utca - Tihanyi 
utca - 4076 ú t- Plútó utca - Szabadság utca által határolt területre) Szabályozási terv 
készítéséhez az Önkormányzati tulajdonú terület, az un. „Kiserdő” terület-arányos 
részére, a 2007. év Költségvetésében a Szabályozási terv elkészítéséhez fedezetet 
biztosít. 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: 2007. évi költségvetési rendelet 

alkotásakor 
 
Felelős:    Tóth Mihály  

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:  Dr. Polinszky Tibor 
     Főépítész 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 
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Mellékletek:
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