
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
 
 

Amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
székhely:   1092. Budapest, Bakáts tér 14. 
képviseli:    Baranyi Krisztina polgármester 
adószám:    15735722-2-43 
törzsszám:   735726 
statisztikai számjel:   15735722-8411-321-01 
bankszámlaszám:   10401196-00028977-00000005 
törzskönyvi azonosító szám:  735726 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
  
másrészről 
Mester 76 Ingatlanfejlesztő alap  
székhely:        1123 Budapest, Alkotás utca 53B 
MNB nyílvántartási szám:  1222-57 
adószám:    19326948-2-43              
bankszámlaszám:   11794008-24026761-00000000 
kezelője:    Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. 
képviseli:    Kvancz Gábor igazgatósági tag 
székhely:    1123 Budapest, Alkotás utca 53B 
cégjegyzékszám:   01-10-047432 
adószám:    23958382-1-43 
(a továbbiakban: Beruházó) 
 
 
együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. Szerződés tárgya 
 

1.1. Budapest, IX. kerület„VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló 
utca – (38283/8) Hrsz 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 Szabályzatának 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, (a továbbiakban: Szabályozással érintett terület) vonatkoztatva, a jelen szerződés 1. 
számú mellékletének (Telepítési Tanulmányterv) megfelelő tartalommal. 
 

1.2. A Szabályozással érintett területre vonatkozóan, a módosuló kerületi építési szabályzatban  
rögzítettek megvalósíthatósága érdekében, – jelen szerződés III. 3.1. pontjában megjelölt – 
költségek viselése. 

 
II. Előzmények 
 

2.1. Beruházó tulajdonát képezi, a természetben Budapest IX. kerület, Mester utca 76/b szám alatti 
38257/14 hrsz.-ú ingatlan. Beruházó a Szabályozással érintett területen, a jelenleg hatályos 
szabályozástól eltérő, számára optimálisabb beépítést lehetővé tevő (hotel; iroda; apartman 
funkcióval létesülő) beruházást kíván megvalósítani. A tervezett szabályozás-módosítás célja, az 
ehhez szükséges építésjogi környezet megteremtése. 

2.2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2022. 
(…..) számú határozatával a Budapest IX. kerület, Mester utca 76/b. szám alatti 38257/14 hrsz.-ú 
ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készített telepítési tanulmánytervet (1. számú melléklet) és 
ezzel együtt 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 szabályzat tartalmát 
elfogadta és a kerületi építési szabályzat módosításának megindításáról döntött. 



 

 
III. Kötelezettségvállalások 

Hivatkozással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ban foglaltakra, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (…….) számú határozatára (2. számú melléklet), a 
jelen szerződés I.1.1. pontjában megfogalmazott cél érdekében, a Felek az alábbiakra kötelezik 
magukat. 

3.1. Beruházó által vállalt kötelezettségek meghatározása: 

Fizetési kötelezettség vállalás: 

A Szabályozással érintett területre vonatkozó kerületi építési szabályzatnak a jelen szerződés 
szerinti tartalommal összhangban lévő módosítását jóváhagyó képviselő-testületi döntést valamint 
a kerületi építési szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését és 
jogszabálytárba való feltöltését követő 3 banki munkanapon belül Beruházó bruttó ……………… 
Ft-ot (azaz …………… forint) átutal az Önkormányzat 10401196-00028977-00000005 számú 
számlájára a kerületi építési szabályzat módosítása költségeinek finanszírozására. Felek rögzítik, 
hogy a fizetési kötelezettség azonnal lejárttá és esedékessé válik, amennyiben a Beruházó a 
Budapest IX. kerület, Mester utca 76/b szám alatti 38257/14 hrsz.-ú ingatlant bármilyen módon 
elidegeníti, vagy a Beruházó tulajdonosi szerkezete megváltozik a jelen szerződésben foglalt 
beruházói kötelezettségek teljesítése előtt. 

3.2. Az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek: 
3.2.1. A Szabályozással érintett területre, a jelen szerződés 3. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelő tartalommal készülő kerületi építési szabályzat módosításához szükséges 
településrendezési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) 
kormányrendeletnek rendeletnek megfelelően lefolytatja. 

3.4.2. A Szabályozással érintett területre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet egy hitelesített példányát az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a 
Beruházó részére. 

3.3. Felek együttesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 

3.3.1. A jelen szerződésben foglaltak megvalósítása során felmerülő műszaki és egyéb 
kérdésekben szükség szerint egyeztetnek és együttműködnek, valamint minden elvárhatót 
megtesznek annak érdekében, hogy jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak. 

3.3.2. A Szabályozással érintett területre készülő, kerületi építési szabályzat véleményezési 
eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel 
kapcsán szükséges intézkedésekről minden esetben egyeztetnek. 

3.4. Beruházó feltétlen, és visszavonhatatlan hozzájárulását adja az ingatlan-nyilvántartásban Bp. 
38257/14 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest IX. kerület, Mester utca 76/b. szám 
alatti ingatlanra – az Étv. 30/A. § (5) bekezdésének megfelelően – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdésének 16. pontja szerinti 
településrendezési kötelezettség tényének Önkormányzat javára történő feljegyzéséhez. 
Beruházó jelen nyilatkozata az Inytv. 29. § alapján kifejezett bejegyzési engedélynek minősül. 

 
 
IV. Egyéb rendelkezések 

4.1. Beruházó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére figyelemmel, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § 
(1/a) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek minősül. 
Beruházó a fenti nyilatkozatban foglaltak változása esetén ennek tényéről haladéktalanul köteles 
az Önkormányzatot tájékoztatni. 

4.2.Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési 
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki. 



4.3. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a 
szerződés egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, 
amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan érvényes új kikötésekkel módosítják, amelyek az 
elérni kívánt célnak leginkább megfelelnek, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen 
rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. A szerződés létrejöttének dátuma az utolsó aláírás 
dátuma. 

4.4. Felek a szerződésből adódó esetleges eltérő véleményüket, illetve eltérő értelmezésüket 
elsősorban tárgyalásos módon próbálják rendezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

4.5. Jelen szerződést – amely három számozott oldalból áll – Felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 6 példányban írták alá, melyből 3 
példány Beruházót, 3 példány Önkormányzatot illet. 

 
 

Budapest, 2022.        Budapest, 2022.          
 
 
 

……………………………………………… 

 
 
 

…………………………………………… 
Baranyi Krisztina polgármester 

 
 

Kvancz Gábor igazgatósági tag 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Romhányi Ildikó pénzügyi irodavezető 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
 

……………………………………………. 
 
 
Jogi szignó 
 

 


