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Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából 
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Önkormányzat részéről érkezett észrevételek alapján a 2/2019. sz. előterjesztés mellékletét 

képező a Budapest Főváros IX. kerület „Kvassay út és környéke” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – 

Könyves Kálmán körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

…./2019. (….) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi módosításokat 

indokolt megtenni: 

 

- A Rendelet 7. § (3) bekezdésének a) pontja az alábbi ac) alponttal egészül ki: 

 

„ac) Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút közlekedési terület: Gubacsi út” 

 

- A Rendelet 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) A Szabályozási Területen helikopter-leszállóhely 

a) rendszeres forgalom számára nem létesíthető.  

b) magasház tetején nem rendszeres forgalom számára létesíthető.” 

 

- A Rendelet 12. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (2)-(7) 

bekezdés számozása (3)-(8) bekezdésre változik: 

 

„(2) A területen magánút közforgalom számára megnyitott magánútként létesíthető.” 

 

- A Rendelet 21. § (1) bekezdése az alábbira módosul: 

 

„(1) A közúti közlekedési területfelhasználású területek a következő övezetekbe tartoznak: 

a) KÖu-2/IX-K jelű – Közúti közlekedési területek I. rendű főút számára szolgáló közúti 

közlekedési területek:  

1. Könyves Kálmán körút (38038/9 hrsz) és a telekalakítással kialakuló telkek.  

2. Soroksári út (38048/3 hrsz) és a telekalakítással kialakuló telkek. 

b) KÖu-3/IX-K jelű – Közúti közlekedési területek II. rendű főút számára szolgáló közúti 

közlekedési területek:  

1. Kvassay Jenő út (38034/6 részben, 38043, 38045/3, 38086/5, 38086/6, 38086/7 

hrsz) és a telekalakítással kialakuló telkek. 

c) KÖu-4/IX-K Közúti közlekedési terület Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút 

számára szolgáló közúti közlekedési terület:  

1. Gubacsi út és a telekalakítással kialakuló telkek. 

d) Egyéb övezetbe nem sorolt közterületek (utcák, névtelen közterületek, tervezett 

közterületek: 

1. Laczkovich utca (38039, 38038/15 hrsz), 

2. Hajóállomás utca (38086/7, 38086/254, 38086/65 hrsz), 

3. 38041/1 hrsz-ú telken kialakított névtelen utca és a telekalakítással kialakuló 

telkek.” 

 

- A Rendelet 1. sz. melléklete (Szabályozási Terv) jelen előterjesztői kiegészítés melléklete 

szerint módosul. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2/2019. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelet-

tervezetet a fenti kiegészítésekkel szíveskedjen elfogadni. 

 

Budapest, 2019. január 17. 

dr. Bácskai János polgármester megbízásából: 

Szűcs Balázs főépítész s.k. 


