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      Iktató szám: 144/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 

Készítette:    Szűcs Balázs főépítész 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB (2016.06.15.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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 Tűzoltó Ingatlanfejlesztő Kft. (a továbbiakban: beruházó) 1094 Budapest, Tűzoltó utca 49-53. 
számú (37345/2 hrsz.) ingatlan tulajdonosa. A beruházó az ingatlanon több lakásos társasházat 
kíván létesíteni. 
Az ingatlan jelenleg üres, építési telek, a Tűzoltó u. 49-51. sz. ingatlanokon korábban álló épületek 
homlokzata védett és így annak visszaállítása előírás. A bontási engedély 2009. 02. 10-én lett 
kiadva az épület homlokzatának visszaépítetésének kötelezettsége mellett. 
Az ingatlan mellett a Tűzoltó u. 47. sz. épület mögötti önkormányzati tulajdonú kiépített közös 
zöldterület található, melynek jelentős része – a Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – 
Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület Kerületi Szabályozási Terv szerint - 
aktív zöldfelület, de fákkal nincs beültetve. 
Beruházó előzetes tárgyalásokat kezdeményezett és folytatott le az Önkormányzat főépítészével, 
kérve, hogy az Önkormányzat a Szabályozási Terv szerinti homlokzat visszaépítési kötelezettségtől 
tekintsen el, valamint a Tűzoltó u. 47. sz. ingatlanhoz tartozó aktív zöldfelületet minősítse át úgy, 
hogy szolgalmi jogos megállapodással az általa létesítendő épület teremgarázsa ez alá is 
benyúlhasson. A beruházói kérés településképi szempontból főépítészi állásfoglalás szerint 
támogatható, az időközben egyesítésre került három telken az eltérő szintmagasságú homlokzatok 
visszaépítése egységes, akadálymentes szintvonal kiépítését nem tenné lehetővé, töredezett 
szerkezetet és alaprajzi struktúrát eredményezne. A Budapest, IX. kerület Középső-Ferencváros 
Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület Kerületi Építési 
Szabályzatban (a továbbiakban: KÉSZ) biztosítható a telek egységes beépíthetősége, a 
mélygarázs kiépíthetősége a zöldfelület megtartásával. 
 
Az Önkormányzat 2016 májusában elkészítette az ingatlanra vonatkozó értékbecslést. Az 
értékbecslés alapján a homlokzat eszmei értéke: 30.000.000 Ft. 

 
A KÉSZ elkészítésére többek között a beruházói igények miatt kerül sor, így a beruházó vállalta a 
tervezési díj költségviselésében való részvételt. Egyebekben közérdekű kötelezettségvállalásként – 
az önkormányzatot terhelő infrastruktúra fejlesztés megvalósítására (Tűzoltó utca, Thaly Kálmán 
utca és Lenhossék utca közötti útszakasz tervezési és kivitelezési munkái) - megvalósításának 
költségeit is vállalja külön megállapodás keretében. A beruházói költségvállalás összege – 
beleértve a KÉSZ tervezést is - összesen 30.000.000 Ft. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen.  
 
 
Budapest, 2016. június 15.   
 
 
 

dr. Bácskai János polgármester megbízásából 
 
          

        Szűcs Balázs s.k. 
         főépítész 

 
 



 
 
 

Határozati javaslat 
 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Budapest, IX. kerület Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca 
– Mester utca által határolt rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzat készítése  
során a Tűzoltó u. 49-51-53. egységes beépíthetőségét vegye figyelembe. 
Határidő: 2016. július 16. 
Felelős: a szabályozás jóváhagyása 
 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert, a Tűzoltó Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat közötti, 
30.000.000 Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Tűzoltó u. 49. és 51. szám alatti épületre vonatkozó 
védettség törlése érdekében a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996.(III.4.) számú rendelet 
módosításáról. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

Mellékletek: Tűzoltó u. 49, 51. bontás előtti archív fotói, adatlapja 


