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1051 Budapest, 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Budapest V. kerület Erzsébet tér KSZT módosítása a településrendezési eszközökkel kapcsolatban a telepü
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Trk.) felhatalmazása alapján az alábbi, Trk. 42, § (6) bekezdés szerinti záró szakmai 
véleményt adom. 

Magyarország Kormánya 291/2013. (VI!. 26.) rendeletében nemzetgazdaság szempontból kiemeit jelen
tőségű üggyé nyilvánította az Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. Az 
Erzsébet téri Kulturális Központ és Park IL ütemének megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról 
szóló 1185/2013. {IV. 9.) Kormányhatározat kimondja, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy a Budapest 
V. kerület Erzsébet téren található - az állam tulajdonában álló, Budapest V. kerület 24456/2 helyrajzi 
számú, valamint Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest V. kerület 24456/3, 
24447/1, 24447/2, 24447/3 helyrajzi számú ingatlanokra kiterjedö - Erzsébet téri Kuiturális Központ és 
Park fejlesztése ll. ütemének megvalósítása elnevezésű beruházás az Erzsébet-program keretében 
kerüljön megvalósításra. 

Az Erzsébet-program keretében megvalósult Erzsébet-téri Kulturális Központ és Park állami beruházás 
2014 márciusában átadásra és megnyitásra került. A létrejövő új vendéglátó egységek kitelepülési lehe
tőségeinek vonatkozásában Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 04.) számú önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. 
Jelen KSZT módosításának célja, hogy az Erzsébet tér (hrsz. 24456/3) közterületen vendéglátó terasz 
elhelyezésére lehetőség nyíljon a kormányzati programmal összhangban. Ennek érdekében szükséges 
a 29/2004. (VI. 04.) számú rendelettel jóváhagyott KVSZ egy mondatát módosítani. A tervezett előírás a 
terasz legnagyobb kiterjedését is meghatározza, figyelemmel a gyalogos forgalomra. 
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