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     Iktató szám: Sz-180/2018. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2018. április 25-i ülésére 

 

Tárgy:  KÉSZ jogharmonizációs folyamat  

  

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából  

    Szűcs Balázs főépítész 

 

Készítette:    Szűcs Balázs főépítész 

 

Előzetesen tárgyalja:    

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Bizottság! 

 

Tisztelt Bizottság! 



 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 

december 21. napján tartott ülésén a 422/2017. (XII.21.) sz. határozatával döntött azon 

Kerületi Építési Szabályzatok felülvizsgálatáról, amelyek módosítása a Fővárosi 

Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) módosításai 

miatt váltak szükségessé. 

 

A Képviselő-testület határozata szerint a hat Kerületi Építési Szabályzat egyeztetését a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) bekezdés d) pontja alapján állami főépítészi 

eljárásban folytatja le. 

 

A tervezési folyamat első részeként – a tervezési határidőt megelőzően – már elkészültek 

- a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. (VII.05.) rendelete a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár 

utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület 

határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út 

(kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról, valamint  

- a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2016. (XI.22.) rendelete a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS 

Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt 

terület) Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló rendeletek módosító dokumentáció, és azok mellékletei, melyek jelen előterjesztéshez 

csatolásra kerültek. 

 

A tervezés során egyértelműen tisztázódott az is, hogy a jogharmonizációs folyamatok 

eredményeként szükséges lesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendeletének 

módosítása. 

 

A partnerségi egyeztetési eljárás keretében a jelen előterjesztés mellékletei az Önkormányzat 

hivatalos honlapján közzétehetők, azonban tekintettel a két érintett terület városképileg 

frekventált szerepére kérem a T. Bizottságot, hogy azt előzetesen véleményezni, valamint a 

határozati javaslatban foglaltakról dönteni szíveskedjenek.  

 

Budapest, 2018. április 19. 

 

dr. Bácskai János 

polgármester megbízásából 

 

 

 

Szűcs Balázs s.k. 

főépítész 

 

 

 

 



 

 

 

1-A sz. melléklet 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (………...) rendelete 

a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz 

közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút 

(kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút 

– Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. 

(VII.05.) rendelet módosításáról 

1-B sz. melléklet 

Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz 

közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút 

(kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút 

– Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló hatályos és 

módosításra kerülő rendelet kéthasábos formátumban 

 

2-A sz. melléklet 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (………...) rendelete 

a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút 

– Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) rendelet módosításáról 

2-B sz. melléklet 

Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – 

Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló hatályos és módosításra kerülő rendelet kéthasábos formátumban 

2-C sz. melléklet 

Középső Ferencváros KÉSZ módosító rendelet mellékletei 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért az Sz-

…../2018. sz. előterjesztés mellékleteiben szereplő módosító tervezetekkel, és felkéri a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


