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ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. október 13.-i ülésére 
 
Tárgy:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA 
ÉS KÖRNYÉKE”Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – 
(38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz 
telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – 
Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
rendeletének módosításának megindításáról 

 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Kövesi György mb. főépítész 
 
Előzetesen tárgyalja:          VIK Bizottság 2022.10.11. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
március 10-én tartott ülésén 106/2022. (III.10.) sz. határozatával döntött a MINERVA 
Ingatlanfejlesztő alap-Minerva B7 Ingatlanfejlesztő részalappal történő településrendezési 
szerződés megkötéséről, a településrendezési szerződés 2022. április 19. napján megkötésre 
került. 
 

A MINERVA Ingatlanfejlesztő alap - MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap 2022. május 31. 
napjával beolvadt a Bonitás Alapkezelő Zrt. által kezelt Mester 76 Ingatlanfejlesztő Alapba 
(1123 Budapest, ALKOTÁS UTCA 53. B. épület, MNB nyilvántartási szám: 1222-57). A 
beolvadás napjával a MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap jogutódlással megszűnt, 
általános jogutódja a Mester 76 Ingatlanfejlesztő Alap. A jogutódlásról szóló tájékoztatást 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat megkapta és tudomásul vette.  
A Mester 76 Ingatlanfejlesztő Alap a Mester utca 76/b (38257/14 hrsz.) alatti ingatlan 
fejlesztésére vonatkozóan Budapest Főváros Kormányhivatalához építési engedély 
kérelmet nyújtott be, egy vegyes használatú épületkomplexum létesítésére (hotel, 
apartman hotel, iroda). 
Budapest Főváros Kormányhivatala az építés engedélyezési dokumentáció ismertében – 
tervezői egyeztetés során – kifogást emelt annak kapcsán, hogy Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD 
UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú 
közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert 
Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének 1. számú 
mellékletét képező szabályozási terv (a továbbiakban Szabályozási Terv) tervlapján a térszint 
alatti beépítés határa (irányadó és tájékoztató alaptérképi elem) nincs feltüntetve, annak 
pótlását az engedély kiadásának feltételeként határozta meg. A tájékoztató alaptérképi 
elem megváltoztatása a terepszint alatti építési hely változtatását (ami a szabályozás kötelező 
eleme) vonja maga után. 

 
A szabályozási terv módosítása a Budapest IX. kerület, Mester utca, Vágóhíd utca, 
38255/3 hrsz út és 38255/5 hrsz út által határolt, Vi-1/IX/47/C besorolású területre 
vonatkozik és négy telket - 38255/4; 38257/12; 38257/14; 38259 hrsz - érint. 
 
A Mester 76 Ingatlanfejlesztő Alap az építési engedély kérelmét szünetelteti és az 5. számú 
mellékletben foglalt kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatához. 
 
Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi továbbá Czebe Judit vezető településtervezőnek, 
mint az A.P.S. Mérnöki Iroda ügyvezetőjének, a hatályos – fenti hivatkozott – kerületi építési 
szabályzat generáltervezőjének a szabályozási terv módosítására vonatkozó javaslata, amit a 
terepszint alatti építési helynek a térszint alatti beépítés módosított határvonaláig szükséges 
kiterjeszteni. 
 
A Szabályozási Terv Vi-1/IX/47/C besorolású területén az elő, oldal és hátsókertek 5m 
szélességben kerültek elfogadásra. Nem indokolt a Mester 76/b (38257/14 hrsz.) alatti ingatlan 
esetében a hátsókert szélességének meglévő nagyobb mértéke. 
 
A Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői 
út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
Önkormányzati rendelet a terepszint alatti beépítés esetében megengedőbb a javasolt 

http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1600025.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D25/2016
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1600025.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D25/2016


pontosításnál. A Középső Ferencvárosban a térszint alatti beépítés a közterületek alá is 
kerülhet. 
 
A szabályozási terv módosítása a Mester 76/b (38257/14 hrsz.) alatti ingatlan alapvető 
beépítési paramétereit nem változtatja meg. Nem változik a szintterületi sűrűség, a 
megengedett legnagyobb beépítés, az épületmagasság, és a megengedett legkisebb 
zöldfelületi érték is meghaladja a tervezettet.  

Az építési engedélyezési kérelemhez szükséges szakhatósági engedélyeket a beruházó 
megkapta, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Tervtanácsa a 
tervdokumentációt elfogadta, engedélyezésre javasolta. 
 

A korábban megkötött településrendezési szerződésben a beruházó komoly közérdekű 
közfejlesztést vállalt, illetve a Vágóhíd utca tervezésének pénzeszközzel való támogatását is 
vállalta. 
 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
19. § (1) Telepítési tanulmánytervet kell készíteni 
a) a településrendezési szerződés megalapozásához. 
59. § (2) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítés és módosítás az 
önkormányzat képviselő-testületének  
a) a készítés vagy módosítás tényét, 
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 
együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 
69. § (1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv rövid 
eljárásban történő módosítása esetén, ha a módosítás 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében 
történik, az alábbi esetekben: 
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 
 
A Mester 76 Ingatlanalap készségét jelezte a tervezési költségek viselését illetően.  
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a 
határozza meg a településrendezési szerződés feltételeit: 
(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására 
településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni 
szándékozóval. 
(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél 
megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától 
számított 30 napon belül. 
(3) A szerződés tárgya lehet különösen 
a) a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési terv és a településrendezési terv 
kidolgozásának finanszírozása. 
 
A mellékelt településrendezési szerződés-tervezet a Budapest IX. kerület, Mester utca, 
Vágóhíd utca, 38255/3 hrsz út és 38255/5 hrsz út által határolt, VI-1/IX/47/C besorolású 
területre készítendő kerületi építési szabályzatra vonatkozik. 
 
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületnek a Vágóhíd utca és környéke” kerületi Építési 
Szabályzat tájékoztató alaptérképi elemének pontosítása tárgyban meghozott 328/2022. 
(IX.8.) sz. határozata az elérni kívánt célt nem tudta elérni, javaslom ezen határozat 
visszavonását. 
 



Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Budapest, 2022. október 06. 
 
      Baranyi Krisztina h. 

    polgármester  

 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 
1.sz. melléklet: Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Kerületi építési 
szabályzat Szabályozási tervlap 
2. sz. melléklet Telepítési tanulmányterv 
3. sz. melléklet Szabályozási Terv módosítás tartalmi összefoglaló 
4.sz. melléklet: Pontosított tervlap 
5.sz. melléklet A Mester 76 alap kérelme 
6. sz. melléklet Településrendezési szerződés 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy:  
 
1. a 328/2022. (IX.8.) sz. határozatát visszavonja. 

 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2. a …/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3. a …/2022. sz. előterjesztés 6. sz. mellékletét képező – Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata és a Mester 76 Ingatlanfejlesztő alap és kezelője a Bonitás 

Befektetési Alapkezelő Zrt. közötti – településrendezési szerződést tervezetként elfogadja, és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy abban szükség esetén a szerződés érdemi tartalmát nem 

érintő változtatásokat megtegye és a végleges szerződést aláírja. 

 

Határidő: döntést követ 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (Soroksári út – Haller utca – Fehér 
Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – 
Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia 
vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosításának tartalmát megismerte és elfogadja, a 
településrendezési eszköz rövid eljárásban történő módosítását megindítja. 
 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 



5. felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (Soroksári 
út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 
38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi 
Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításának érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: döntést követ 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


