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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mint Önök előtt is ismert, Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. szeptember és október 
hóban pályázatot írt ki Csepel észak-keleti területén fekvő 209990/2; 209988; 209978 és 
209975 hrsz -ú ingatlanokra. 

A pályázatra 3 cég jelentkezett és tett ajánlatot, amelyek közül a spanyol FADESA Hungária 
Zrt. ajánlata volt a legkedvezőbb.  
A pályáztatási eljárásról a Képviselő-testület 2005. októberben részletes tájékoztatást kapott, s 
ugyanezen ülésén felhatalmazta a Polgármestert, hogy a jelzett ingatlanokra vonatkozó adás-
vételi szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.  
A szerződés aláírására 2005. november 18-án került sor. Önkormányzatunk már korábban is 
tájékoztatta a Fővárosi Önkormányzatot elidegenítési szándékáról, valamint az adásvétel 
valamennyi –a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási joggyakorlása szempontjából lényeges- 
adatról, s felhívta a Fővárosi Önkormányzatot jognyilatkozatának megtételére.  
2005. decemberében e tárgyban a Fővárosi Közgyűlés elé került előterjesztés az elővásárlási 
jog gyakorlásának kérdésén túl olyan javaslatot is tartalmazott, hogy a 209990/2 és 209988 
hrsz -ú ingatlanok tekintetében a Főváros indítson pert a szerződés semmiségének 
megállapítására.  
Ezen két ingatlan esetében az indok az volt, hogy az FSZKT távlatban városi parknak jelöli 
meg, továbbá itt épülne meg a Központi Szennyvíztisztító megközelítését biztosító út. 
A perindítás jogi megalapozottságát illetően a Fővárosi Önkormányzat is bizonytalan volt, 
mert az előterjesztés úgy fogalmaz: „A Fővárosi Szabályozási Keretterv szerinti övezeti 
besorolás jogi hatásának megítélése nem egyértelmű…” 
A Fővárosi Közgyűlés e kérdésben nemleges döntést hozott, azonban dr. Demszky Gábor 
főpolgármester szándékát fenntartotta.  
A fenti kérdésekről az e tárgyban született dokumentumok csatolása mellett a Képviselő-
testületnek tájékoztatást adtam.  

Ugyancsak már 2005. októberében tájékoztattam a Képviselő-testületet arról is, hogy az egyik 
pályázó, a Magnum Hungária Epsilon Építőipari és Szolgáltató Kft. –annak ellenére, hogy 
részt vett a pályázat második fordulójában- keresetet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz annak 
megállapításra, hogy az első fordulóban tett ajánlata érvényes volt.  

A fenti, nyitott kérdések ellenére a terület fejlesztésének előkészítő munkái elkezdődtek, s 
ezzel párhuzamosan a kerület és a FADESA Zrt. igyekezett a nyitott kérdésekre a Fővárosi 
Önkormányzattal együtt megoldást találni.  

2006. január 11-én a Fővárosi Önkormányzatnál egyezetésre került sor dr. Demszky Gábor 
főpolgármester, Tóth Mihály polgármester és munkatársai, valamint a FADESA Hungária Zrt. 
képviselői között a felmerült vitás kérdések rendezése érdekében. Az egyeztetésen a 
Főpolgármester kifejtette, hogy amennyiben a Központi Szennyvíztisztítóhoz vezető út 
területe biztosított, illetve a 209990/2 és 209988 hrsz -ú telek esetében (pl: önkormányzati 
tulajdonba adásával) a közfeladatok megvalósításának nincs akadálya, úgy a perindítástól 
eltekintenek. 
A megoldás érdekében szükségesnek látszott az érintett felek részéről egy háromoldalú 
szándéknyilatkozat létrehozása, mely kompromisszumok mellett valamennyi fél igényeit 
kielégíti.  
A szándéknyilatkozatra vonatkozó javaslatot a Főjegyző apparátusa készítette elő 
egyeztetésre. Az előkészített anyag Csepelt tulajdonosként kezeli, ez ellentmond a tényeknek, 
ekkor már a FADESA Zrt. a négy ingatlan tulajdonosa.  
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Így 2006. január 17-én nyilatkoztunk a Főváros felé, hogy Csepel és a FADESA Zrt. nem 
kívánja akadályozni a Központi Szennyvíztisztító megépítését, s biztosítja a szerviz- úthoz 
szükséges telekrészt, de Csepel tulajdonosi minősége nem áll fenn. (1. sz. melléklet) 

Február 13. és 14. napján egyeztetés folyt a FADESA Zrt., Budapest-Csepel Főépítésze, 
továbbá a fejlesztési munkák tervezésében számításba vehető tervezők között.  
Az egyeztetésen elhangzottakat rögzítő Feljegyzést mellékelem. (2. sz. melléklet) 
Eközben folyamatos egyeztetés történt a háromoldalú szándéknyilatkozat, illetve a FADESA 
Hungária Zrt. részéről kiadandó –a Központi Szennyvíztisztító kiszolgáló szervizútjához 
biztosítandó területre vonatkozó- nyilatkozat ügyében, melyet a Főváros részéről Dr. Tiba 
Zsolt főjegyző koordinált.  

Az egyeztetés eredményeképpen a két dokumentum (3. és 4. sz. melléklet) 2006. március 29-
én aláírásra került. A szándéknyilatkozatból kitűnik, hogy az 180 napig érvényes. 
Önkormányzatunk a FADESA Hungária Zrt.-vel párhuzamosan a fent említett 
szándéknyilatkozattal 2006. június hó 21.–én Együttműködési Megállapodást kötött a közös 
érdekű feladatok szabályozott keretek között történő elvégzése érdekében. (5. sz. melléklet) 
 
A „Megállapodás” 2./b pontja azért fogalmaz „Városrendezési tanulmány” elkészítéséről, 
mert a korább (alább felsorolt) tervezések eredményei a Felek (Budapest Főváros, Budapest- 
Csepel) számára nem voltak elfogadhatók, mert azok részben meghaladták a Képviselő-
testületi döntésen alapuló értékesítési feltételekben rögzített városfejlesztési elhatározásokat, 
mely Csepelt érinti. A Fővárosi érdekeket pedig a fejlesztés nagyságrendjéből adódó 
elsősorban közlekedésfejlesztési korábbi döntések felülvizsgálatát jelentik.  
 
A FADESA Hungária Zrt. megbízása alapján Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 
(Később BFVT) elkészítette az alábbi tervdokumentációkat: 

- Budapest XXI. Kerület Ráckevei Duna ág – Szállító utca – HÉV vonal által határolt 
területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv I. kötet: VIZSGÁLATOK 2006. év 
április; 

- Budapest XXI. Kerület Ráckevei Duna ág – Szállító utca – HÉV vonal által határolt 
területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv II. kötet: PROGRAM 2006. év 
július, 

- Budapest XXI. Kerület Ráckevei Duna ág – Szállító utca – HÉV vonal által határolt 
területre vonatkozó FSZKT módosítási Hatástanulmány 2006. év július. 

 
A tervek készítéséhez a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája adatszolgáltatást adott, de a 
dokumentációban foglaltakat munkaközi állapotban nem látta, arról sem politikai, sem 
szakmai egyeztetés nem folyt. 
A dokumentumokat a háromoldalú megállapodás előkészítésekor kapta kézhez a főépítész, 
aki mind a tisztségviselők, mind FADESA Hungária Zrt. felé jelezte, hogy az a dokumentált 
formában nem alkalmas tovább vitelre, azaz sem, a szakbizottság, sem a Képviselő-testület 
elé nem terjeszthető. Hasonlóan nem tartotta elfogadhatónak Budapest Főváros akkori 
főépítésze sem.  
Budapest-Csepel főépítésze és Ikvai Szabó Imre főpolgármester-helyettes irodavezetőjével, 
Beleznay Évával a FADESA Hungária Zrt. képviselőjével szakmai egyeztetést tartott, melyen 
megállapodtak abban, hogy a dokumentáció egyes fejezetei átdolgozása mellett is a 
dokumentumok kiindulásként fogadhatók el egy háromoldalú megállapodáshoz, és a 
FADESA –nak egy tanulmányban be kell mutatnia, hogy mit kíván a területen fejleszteni, és 
nyilatkoznia kell arról, hogy a közlekedésfejlesztési feladatokhoz milyen módon kíván 
hozzájárulni. 
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A tervezési munkák során felmerült vitás kérdések a háromoldalú szándéknyilatkozatban 
rögzített 180 napos határidőn belül nem oldódtak meg, így a határidő lejárta előtt a kerület 
képviselői és a FADESA Hungária Zrt. képviselői egyeztetésre kérték fel Ikvai Szabó Imre 
főpolgármester-helyettest a további teendők tisztázása céljából.  

A főpolgármester-helyettes szóbeli nyilatkozatában készségét fejezte ki a határidő meghosz-
szabbítását illetően, majd ezt írásban is megerősítette. (6. számú melléklet) 
Erre azonban az önkormányzati választások közelsége miatt nem került sor.  

A szándéknyilatkozat meghosszabbítását az is akadályozta, hogy 2006. október 3.-ával a 
FADESA Hungária Zrt. vezérigazgatói állásából felmentették José Maria Olmos Munoz -t, 
melyről Önkormányzatunkat 2006. október 10-én értesítették. A továbbiakban a FADESA 
Hungária Zrt. -t Pablo Rodriguez-Losada Boedo képviseli.  

2006. október 11-én a Fővárosi Bíróság tárgyalást tartott a Magnum Hungária Epsilon Kft. 
kereseti kérelmének ügyében. A felperes mellett megjelentek Budapest-Csepel 
Önkormányzata (I. rendű alperes), Budapest Főváros Önkormányzata (II. rendű alperes) és 
FADESA Hungária Zrt. (III. rendű alperes) jogi képviselői. 

A felperes kereseti kérelmét fenntartotta, míg az alperesek kérték annak elutasítását.  
A bíróság a tárgyalást elhalasztotta és kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül egészítse ki 
keresetét, jelölje meg annak bizonyítékait.  
Az alpereseket kötelezte arra, hogy a keresetmódosítást követően adják elő védekezésüket.  

A szükséges iratok benyújtása megtörtént, az új tárgyalási időpont még nem ismert.  
 
A FADESA Hungária Zrt. új képviselőivel 2006. év októberének második felében és 
november hónapban a főépítész átfogó megbeszélést folytatott. A megbeszélések lényege az 
volt, hogy az eddig eredményre nem vezető tervezések helyett eredmény központú 
előtervezésre van szükség, melynek végeredménye a kétoldalú megállapodásban 
körvonalazott „Városrendezési tanulmány”, mely Budapest–Csepel Képviselő-testülete 
határozatán alapul, valamint térben és időben elrendezi a területen a fejlesztéseket, 
meghatározva azok kapacitását, a hozzárendelendő infrastruktúrák szükséges fejlesztését. E 
munkával közösen abban állapodtak meg, hogy a MŰ-HELY Rt. kellene megbízni, aki a 
Képviselő-testületi határozat alapját képező tervdokumentációt készítette. A FADESA 
Hungária Zrt. a javaslatot elfogadta, s egyeztető tárgyalásokra került sor dr. Nagy Béla, Pablo 
Rodriguez-Losada Boedo, Endrődy István és Polinszky Tibor között. Pablo Rodriguez-Losada 
Boedo úr kérésére az Önkormányzat tisztségviselői úgy döntöttek, hogy – tekintettel a 
FADESA által készített, és fel nem használható tervre -, a főépítész irányítása mellett 
Budapest – Csepel Önkormányzata az előtervezést magához vonja. A főépítész ez irányú 
utasítást kapott. 
A további tárgyalások eredményeként 2006. év december havának utolsó napjaiban a MŰ-
HELY Rt. szerződés tervezetet küldött az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. Jelenleg 
a szerződés felülvizsgálata, aláírásra történő előkészítése folyik a hivatalban. 
 
 
 
 
       Orosz Ferenc 
        alpolgármester 
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5. számú melléklet. 
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6. számú melléklet. 
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