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Tárgy: Javaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
módosításának véleményezésére

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

318/2010.VII.29.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervének módosítására vonatkozó
dokumentációval kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi:
I. Észrevételek a II. sz. melléklet – Térségi szerkezeti terv tervlapra:
1. A tervlapon nem szerepel a Budakalászt elkerülő út nyomvonala – mely

a hatályos tervlapon hálózati jelentőségű mellékútként van feltüntetve.
Az út feltüntetése szükséges.

2. Az M0 11-es út és Duna közötti szakasza mentén (északi és déli oldalán
egyaránt) jelölt „erdőgazdálkodási térség” helyett a hatályos szerkezeti
tervlapon „zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség” valamint
„települési térség” van feltüntetve. A terület jelenleg nem erdő, hanem
mezőgazdasági terület. Jelenleg Budakalász településrendezési terveinek
módosításai folyamatban vannak, melyek erre a területre részben az M0
lehajtó csomóponti kialakítása, részben a kijelölt fejlesztési területek
pontosítása miatt változnak. Az erdőgazdálkodási térség helyett
mezőgazdasági térség kijelölése szükséges, Budakalász
településrendezési terveinek elfogadása után pedig a terület térségeinek
ehhez igazítása. (Amennyiben a TSZT lép hatályba hamarabb.)

3. Budakalász dél-nyugati, III. kerülettel határos sarkában a hatályos terv
„magas zöldfelületi arányú települési térség”-et jelöl. A tervezeten ez a
terület mezőgazdasági térség. A hatályos terv szerinti „magas
zöldfelületi arányú települési térség” feltüntetése szükséges.



4. Az OMSZK tó vízgazdálkodási terület, javasolt ennek megfelelően
vízgazdálkodási térségi besorolása. Az OMSZK tó déli oldalán egyéb
burkolt utat jelez a terv, mely nem létezik, jelenleg gyalogos sétány.
Egyéb burkolt út jelölése ezen a szinten, 1:60.000-es léptékben
értelmezhetetlen, nem javasolt.

5. A tervezett térségi szerkezeti tervlapon önálló erdőgazdálkodási
térségként jelölt terület mellett működő kőbánya található.
Mezőgazdasági térségi besorolása helyett különleges rendeltetésű térség
besorolása szükséges.

6. Az elsőrendű árvízvédelmi fővonal rossz helyre van feltüntetve. Jelenleg
a Barát patak mentén húzódik.

II. Észrevételek a mellékletekhez (övezeti tervlapok)
4. sz. melléklet, Kertgazdasági terület övezete: A tervezet a hatályos

tervnél több kertgazdasági területet jelöl ki. A lakóterületek mellett,
valamint elsősorban a Berdó területén nem kedvező ez az övezeti
besorolás, (ahogy jeleztük korábban), mert lehetetlenné teszi hosszú
távon a területek fejlesztését. Budakalász területén ne legyen feltüntetve
kertgazdasági terület övezete.

5. sz. melléklet, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Az M0 mellett tévesen vannak
feltüntetve erdőterületek. (Alaptérképi elem) Jelenleg ott nincsenek
erdők, mezőgazdasági terület. A Duna part és a gát között van
erdő/tervezett erdő.

20. számú melléklet: új beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó –
összesítő övezet: Az övezeti tervlapról hiányoznak a kertgazdasági
övezetbe tartozó területek, mely így megtévesztő.
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