
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 228/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére 

 
Tárgy:  a Kvassay út és környéke Kerületi Építési Szabályzat partnerségi 

egyeztetésének lezárása 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 

Készítette:    Cséry Ágnes 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB, 2018. december 12. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített  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.  

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 839/2016.(XII.23.) Korm. 

határozat, az 1839/2016.(XII.23.) Korm. határozat, a 2016/2017.(XII.22.) Korm. határozat a 

Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák létrehozásáról döntött, az 

1655/2017.(IX.13.) Korm. határozat pedig a „központi költségvetésről finanszírozott 

kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek” között a Budapest-Kelenföld és 

Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolatról, a Danubius és Népliget-

Fradiváros elővárosi megállók kialakításáról, a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítéséről. 

Ezek a fejlesztési szándékok a korábbi tulajdonosok fejlesztési szándékaitól nagyban 

különböznek, így a jelenleg hatályos kerületi szabályozási terv alapján nem valósíthatók meg. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2013-ban kibővült a Duna-menti Építési 

Szabályzattal (továbbiakban: DÉSZ), mely a jelenleg hatályos kerületi szabályozási terv 

területének Duna felőli oldalát érinti. Erre a területre vonatkozóan Budapest Főváros 

Önkormányzatának Közgyűlése 2018 novemberében fogadta el a DÉSZ XI. szakaszának 

tervét, és jelenleg folytatja le annak az Atlétikai Stadion miatt szükségessé vált módosítását. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint megrendelő, és az Atlétikai 

Stadion 2023 Kft., valamint a Ring-Kontúr Csoport Veszprémterv Konzorcium részéről a 

Ring Mérnöki Iroda Kft., mint költségviselő megrendelő megbízásából az Obeliszk Stúdió 

Kft. készíti a „Kvassay út és környéke” (Hajóállomás utca – Budapest-Keleti pu. – 

Hegyeshalom vasútvonal – Kvassay út által határolt terület) kerületi építési szabályzatát.  

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) a) pontja szerint a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházások terveinek jóváhagyását a 42.§ által meghatározott 

tárgyalásos eljárásban kell lefolytatni. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III.28.) rendeletének megfelelően az 

önkormányzat hivatalos honlapjának „Partnerségi egyeztetés” felületén 2018. november 28. 

dátummal meghirdetésre került a jóváhagyandó munkarész. A véleményezésre rendelkezésre 

álló 8 nap alatt észrevétel nem érkezett. 

 

Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a partnerségi egyeztetés 

lezárásáról, és a tervezet állami főépítészhez történő megküldéséről. 

 

Budapest, 2018. december 7. 

 

dr. Bácskai János polgármester megbízásából: 

 

Szűcs Balázs s.k. 

főépítész 

 

Mellékletek:  1) építési szabályzat rendelettervezet 

   2) szabályozási terv tervezet 



 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Kvassay út és környéke” (Hajóállomás utca – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom 

vasútvonal – Kvassay út által határolt terület) kerületi építési szabályzatának tervezetét 

elfogadja, és továbbítja az állami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatalához.  

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester, Szűcs Balázs főépítész 

 


