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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 

14., képviseli: dr. Bácskai János polgármester) 

 

másrészről az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK, cím: 1125 Budapest, Diós árok 3., levelezési cím: 1525 

Budapest 114 Pf.: 32, képviseli: Dr. Németh László Főigazgató),  

 

a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek között, alulírott helyen és napon az alábbiak 

szerint: 

 

ELŐZMÉNYEK 

Felek Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

196/2017. (VI.29.) sz. határozata alapján 2017. július 21. napján AEEK/006838/2017. 

iktatószámon együttműködési megállapodást kötöttek az Egészséges Budapest Program 

előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII.4.) Korm. határozatban megfogalmazottak alapján a Dél-pesti 

Centrum Kórház fejlesztési területére vonatkozóan új Kerületi Építési Szabályzat készítése tárgyában 

(továbbiakban: Megállapodás).  

Jelen módosításra a finanszírozási folyamatok megváltozása okán van szükség, melyre tekintettel Felek a 

Megállapodást Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

............................ határozata alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.   

 

1. Megállapodás 3. és 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. ÁEEK vállalja, hogy az érintett intézményekre vonatkozó szabályozási terv készítésére vonatkozó műszaki 

tartalomhoz kapcsolódó szükséges szakmai koordinációt a Ferencvárosi Önkormányzattal lefolytatja.  

4. Felek rögzítik, hogy a tervdokumentáció elkészítésével, jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költség viselésére – egy erre irányuló, külön részletes 

megállapodás alapján - az ÁEEK köteles az önkormányzat által megadott részletes költségkimutatás alapján.”  

 

2. Megállapodás 7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„7. ÁEEK vállalja, hogy a tervezéshez szükséges előkészítő anyagokat, a tervezett fejlesztésre vonatkozó 

paramétereket, tervezési programot és koncepcionális elképzeléseket az Önkormányzat részére átadja, vállalja 

továbbá az együttműködés időtartama alatt az Önkormányzattal történő folyamatos szakmai konzultációt.” 

 

3. Megállapodás 1. számú Melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú Melléklete lép.  

 

4. Jelen módosítás az aláírásának napján lép hatályba, azzal, hogy a Megállapodás alapján történt 

teljesítések esetében - lehetőség szerint - figyelembe veszik jelen módosításban foglaltakat.  

 

5. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei a Felek között továbbra is változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

Jelen módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

1. számú melléklet 

 

A Felek kijelentik, hogy a módosítás 6 egymással megegyező példányban készült, melyet – annak 

elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

  

 

 

………………………………………………. 

 

             

……………………………………………. 

Dr. Bácskai János 

polgármester 

 

 

 

Dr. Németh László  

főigazgató 

 

Budapest 2017. …………………….. Budapest 2017. …………………….. 
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1. számú Melléklet 
 
TERVEZÉSI TEMATIKA ÉS TARTALOM – Budapest, IX. kerület Haller utca – Nagyvárad tér – Albert 
Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló 
utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséhez szakági alátámasztó munkarészekkel a 
Fővárosi Közgyűlés 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete (Fővárosi Rendezési Szabályzat) és a Fővárosi 
Közgyűlés 50/2015.(I.28.) sz. határozata (Fővárosi Településszerkezeti Terv) alapján 
 
Adatszolgáltatási és konzultációs igény a ÁEEK-tól a tervdokumentáció elkészítéséhez 
Területfelhasználási koncepció kialakításához: 

- tervezett területfelhasználási egységek kialakítása, funkciója 

- tervezett telekstruktúra, telekméretek mértéke 

- tervezett közterületekre vonatkozó javaslat 
Szabályozási tervhez és rendeleti előírásokhoz: 

- a tervezett beépítések funkciói 

- a tervezett beépítések paraméterei az egyes telkekre vonatkozóan (bruttó maximális általános 
szintterület, épületmagasság maximuma, maximális beépítés mértéke) 

- a tervezett beépítéshez szükséges szükséges parkolóférőhelyek száma, elhelyezésére vonatkozó 
koncepció 

Alátámasztó munkarészekhez 

- tervezett beépítés helyszínrajza 

- látványtervek 

- igényelt közműkapacitás becslése 
Építészeti konzultáció a tervezés folyamán 
 
Adatszolgáltatási igény az Önkormányzattól  

- hivatalos alaptérkép 

- tulajdonviszonyokra vonatkozó táblázat 
 
 

A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELJES TARTALMA – KÉSZ 
 
1. Program és bizottsági egyeztetési anyag – önkormányzati döntés-előkészítés 
2. Egyeztetési tervdokumentáció a hatályos jogszabályban meghatározott tartalommal  

Vizsgálatok aktualizálása és dokumentálása  

 Övezeti és terület-felhasználási vizsgálat  

 Tulajdonviszonyok vizsgálata  

 Beépítési és épületállag vizsgálat  

 A terület adottságainak feltárása  

 Közterületi zöldfelületi vizsgálat  

 Közlekedési állapot vizsgálata  

 Közműállapot 
Program / Program 

 Környezetalakítási és zöldfelületi javaslat  

 Építészeti alátámasztó munkarészek  

 Örökségvédelem  

 Közlekedési javaslat  

 Parkolási javaslat  
A jóváhagyásra kerülő munkarészek egyeztetési anyaga  

 Kerületi Építési Szabályzat  

 Szabályozási terv  
 

 


