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FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

              FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Millenniumi Városközpont KSZT. 
 

Tisztelt Képviselőtestület!  
 
T. Képviselőtestület számára ismert, hogy a Millenniumi Városközpont területére a városrendezési terv 
szakmai anyagai már tavaly ősszel elkészültek, illetve lefolytattuk az egyeztetési eljárásokat is. 
 
A terv előterjesztésének eddigi akadálya a Fővárosi Önkormányzat egyetértésének hiánya volt. Az 
októberi Közgyűlésen a Főváros Főépítészének elutasító előterjesztése miatt a Közgyűlés ismételt 
megtárgyalásáról döntött.  
 
Az EXPO ingatlanfejlesztési területeként az intenzív beépítési lehetőség alapján szerzett jogok és az 
időközben megváltozott jogszabályi keretek közötti szűk mozgástérben folyó tervezés egy 
kompromisszumukon alapuló szabályozást eredményezett. Megoldandó városrendezési probléma  az 
ún. Haller kapu városképi hangsúlya, illetve a Nemzeti Színház és a Gregersen körönd közötti 
térkapcsolat formálása volt. Mindkettőre készült városépítészeti ötletpályázat, melynek tapasztalatai 
beépültek a szabályozásba. 
A városrész beépítési üteméhez kapcsolt közlekedés-fejlesztését a befektetők építik ki az egyeztetett 
jegyzőkönyvben foglaltak alapján. Az elmúlt hónapokban a Fővárossal történt egyeztetések során e 
közlekedés-fejlesztési megállapodás módosult, illetve a fent jelzett két városképi probléma szabályozási 
paraméterei csökkentek. A tartalmi változásokat a mellékletben csatolt tervezői válaszok és a 
közlekedési megállapodás című anyagok részletezik. 
Ennek alapján a Fővárosi Közgyűlésre elfogadó előterjesztést nyújtottak be. Remélhetőleg így a 
Közgyűlés megadja egyetértését, mely előfeltétele a KSZT jóváhagyásának. 
 
A szabályozási tervlapon és a rendeletben a szükséges pontosításokat átvezettük, helyben szokásos 
módon kifüggesztettük. 
 
A mellékletben csatoltuk az egyeztetés jogszabályban előírt iratait, az eltérő véleményekkel együtt. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselőtestületet, hogy hagyja jóvá  a KSZT-t. 
 
B u d a p e s t, 2006. február 20. 
 Dr. Gegesy Ferenc polgármester 

 megbízásából: 

  

  

 Dr. Sersliné Kócsi Margit s.k. 

 főépítész 

 



 
Melléklet:  
- rendelet-tervezet és mellékletei 
- tervezői válaszok (eltérő vélemények és megválaszolásuk) 
- záró egyeztetés jegyzőkönyve 
- közlekedésfejlesztési megállapodás 
- Területi Főépítész véleménye 
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A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja a Budapest, IX. ker. Millenniumi 
Városközpontra Kerületi Szabályozási Tervére és Kerületi Építési Szabályzatára vonatkozó …………… 
sz. rendeletét. 
 
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester  
Határidő: Azonnal 
A határozat minősített többséget igényel 
 
 
 


