
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-304/2018. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a VVKB 2018. július 6-i ülésére 

 
Tárgy:  „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca - 

Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzata elkészítésének elindítása eljárásban 
  

 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
Készítette:    Szűcs Balázs főépítész 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 

hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

9/B.§ (2) bekezdés b) pontjában és 13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) valamint a Fővárosi 

Közgyűlés 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletével - Fővárosi Rendezési Szabályzat 

(FRSZ) - és a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) sz. határozatával - Fővárosi 

Településszerkezeti Terv (TSZT) – elfogadásra került Budapest Főváros területére vonatkozó 

új tervek és ezek tartalma alapján 2015 áprilisában kezdte meg Ferencváros egyes 

területegységeire vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatok készítését. 

 

Ennek eredményeként jelenleg öt területegységre vonatkozóan közel 300 hektárnyi 

területen elkészült Kerületi Építési Szabályzatok vannak hatályban és további két 

területegységre vonatkozóan folyik a Kerületi Építési Szabályzatok készítése. 

 

A Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelenleg még hatályos KSZT-k 2018. december 31-ig 

alkalmazhatók, így szükséges a fenti folyamat folytatása. 

 

A „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - 

Soroksári út által határolt területen folyamatban lévő és tervezett beruházások kapcsán a 

területen beruházó cégek vállalták a KÉSZ elkészítésének költségeit, így ennek alapján a 

területen is megkezdhető a tervezési munka. 

 

A területen a KÉSZ elkészítését teljes eljárásban kell lefolytatni. A Korm. rendelet alapján a 

teljes eljárás 4 szakaszból, 

a) előzetes tájékoztatási, 

b) véleményezési, 

c) végső szakmai véleményezési, 

d) elfogadási és hatálybaléptetési 

szakaszból áll. 

Az eljárást – a hivatkozott jogszabály alapján – a polgármester kezdeményezi. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy támogassa a fentiekben leírtakat, a Kerületi Építési Szabályzat 

készítésének kezdeményezésére vonatkozóan, és döntsön a javaslat elfogadásáról. 

 

Budapest, 2018. június 29. 

 

 

dr. Bácskai János polgármester megbízásából  

 

 

 

Szűcs Balázs főépítész s.k. 



 

 

Határozati javaslat 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztésben 

foglaltakkal egyetért és támogatja a „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület 

Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt területen Kerületi Építési 

Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének kezdeményezését. 

 

Határidő: 2018. július 6. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

 


