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Tisztelt Alpolgármester úr,

köszönjük megtisztelő válaszát a piac beruházással kapcsolatban feltett kérdésekre.
Egyúttal élni szeretnénk az Ön által felajánlott lehetőséggel, és személyes konzultációt kérünk 
a belváros jövőjével kapcsolatosan felmerülő kérdések egyeztetéséhez.

Továbbra  is  szeretnénk  felajánlani  a  civilek  együttműködését  a  szerethető,  kisvárosias 
Budafok  kialakítása  érdekében.  Sajnálatos,  hogy  a  központi  terület  fejlesztésének 
peremfeltételei, mint pl. az iparosított technológiai beépítés, vagy a közlekedési adottságok 
kemény korlátokat szabnak, de úgy gondoljuk, ezek tudomásul vétele mellett, a megmaradt 
esélyeket  és  lehetőségeket  felhasználva  szükséges  meghatározni  a  belváros  arculatát, 
funkcióit  és  ezzel  jövőjét.  Fontosnak  tartjuk  a  tudatos,  stratégiai  tervezésen  alapuló 
fejlesztéseket, széles körű társadalmi egyeztetésen alapulva, a budafokiak érdekét szolgálva. 
Budafok  belvárosa  legyen  olyan  központ,  ami  illeszkedik  a  Kisváros  a  nagyvárosban 
koncepcióhoz, ahol jó élni most és a jövőben. Ez közös célja és érdeke az Önkormányzatnak 
és a helyi civil közösségnek.

A „Budafok-belváros új piac létesítésére és környezetének rendezésére irányuló beruházás” 
jelenlegi helyzet szerinti megvalósítása különös jelentőséggel bír a belváros és az egész város 
jövőjére.  Nem azért,  mert  a  piac  a  belváros  legfőbb problémája,  hanem azért,  mert  ez  a 
beruházás  mind  tartalmát,  következményeit,  mind  eljárását  tekintve  olyan  hatású,  ami 
determinálja a belváros jövőjét, funkcióit és arculatát. Olyan mértékű változást valósít meg, 
ami 50-100 éven belül nem korrigálható.

Egy olyan földrajzi, építészeti, kulturális adottságokkal rendelkező belvárosnak, mint amilyen 
a budafoki, döntően és elsősorban az igényes turisztikai „szolgáltatási központ” funkciót kell 
és érdemes megcéloznia a fizetőképes bel- és külföldi célcsoportok számára. Véleményünk 
szerint a Városházától a Református templomig terjedő a tömböt egységes egészként meg kell 
őrizni  olyan  arculati  és  funkcionális  kialakítással,  mely  megőrzi  a  történelmi  belvárosok 
védett, nyugodt arculatát. A jelenleg köztulajdonban levő belvárosi ingatlanoknak továbbra is 
köztulajdonban kell maradniuk. Ez az egyetlen biztosítéka annak, hogy a városnak ráhatása 
legyen saját jövőjére belvárosi arculatát és funkcióit tekintve.

A rendkívül széttagolt budafoki belvárosi tér további forgalommal való terhelése nem lehet 
célunk. Keresünk minden olyan megoldást, mely oldja a jelenlegi közlekedési terheltségét és 
a tehermentesítést szolgálja. Támogatjuk a Pécsi utca mihamarabbi megnyitását a Donszky 
Árpád  utca és a Duna utca között, ill. a Vágóhíd utcai aluljáró teljes kétsávosítását. Ennek 
komoly forrásvonzatai  vannak,  mely az  Önkormányzatnál  jelenleg  nem áll  rendelkezésre, 
mégis keressük a megoldási lehetőséget.
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A belváros funkcionális fejlesztési irányába illeszkedően közösségi funkciók szükségesek a 
belvárosban. Ennek tükrében a mozi helyére Aldi, vagy más élelmiszer diszkont idekerülése 
nem lehet érdekünk. A mozi egy nívós épület, építészeti érték, annak elbontása és a helyére 
diszkont élelmiszer áruház építése nem lenne kívánatos a város szempontjából. Nem az ilyen 
típusú történelmi belváros funkciója a nagybevásárlás. Ha ez a piac és diszkont ide kerül, 
elveszik az utolsó lehetőség is, hogy kisvárosias belváros legyen. Megítélésünk szerint ezért 
ez  egy  olyan  horderejű  kérdés,  ami  adott  esetben  kötelezővé  teszi  számunkra,  hogy 
alapszabályunkban  rögzített  egyik  feladatunknak  (a  helyi  érdekek  képviselete)  különös 
nyomatékkal tegyünk eleget.

Egy multifunkciós épülettel megvalósítható lenne, hogy mind a turisztikai, mind a közösségi 
funkciók otthonra leljenek, és a budafokiak magukénak érezhessék a teret.  A testvérvárosi 
kapcsolatok  ápolása,  az  erre  épülő  turisztika  erősítése  a  Székelyek  Háza  koncepcióval 
megvalósítható (A koncepciót érdeklődése esetén örömmel bemutatjuk). A mai kor kihívását 
jelentik a multi-funkciós közösségi létesítmények, csomópontok. Gazdasági fenntarthatóság 
szem előtt tartásával, a kívánatos turisztikai funkciók kialakításával szükséges meghatározni a 
javaslatot. 

Egy kisvárosias, korszerű piacra van szükség a budafoki környezetben közösségi tulajdonban. 
A piacosok  egységesek  abban,  hogy  köztulajdonú,  korszerűsített,  a  jelenlegi  helyszínen 
megújuló piacot szeretnének, ennek érdekében források bevonására is nyitottak.

A kisvárosi  jellegnek ellentmond a pláza  stop alóli  felmentés  kérése,  mely a  300 nm-nél 
nagyobb kereskedelmi létesítményekre vonatkozik, ez esetben 900 nm-es tervezett területtel. 
A pláza stopot a kormány (egyesületünk által üdvözlendően) pont azért vezette be, hogy védje 
a kiskereskedelem, a kiskereskedők, a hazai árutermelők érdekeit.  Az ez alól való felmentés 
kérése  egy  olyan  adottságú  kerület  részéről,  mint  Budafok-Tétény,  egyértelműen 
szembefordulást jelentene a korábban kinyilvánított szándékokkal! 

A Promontorium  Polgári  Casino  Belvárosfejlesztési  munkacsoportja,  benne  építészekkel, 
köztük  helyi  tervtanácsi  tagokkal,  felvállalja  a  fenti  témák  mentén  szakmai  állásfoglalás 
kialakítását,  és  kezdeményezi  a  társadalmi  párbeszéd  elindítását,  az  élhető  nyugodt 
kisvárosias belváros megőrzését, karakterének erősítését.

A munkacsoport képviseletében egy öt fős delegációval keresnénk fel Önt a fenti kérdések 
megvitatására.

Tisztelettel várjuk válaszát,

A  Promontorium  Polgári  Casino  Városfejlesztési  Kerekasztal  Belvárosfejlesztési 
munkacsoportja nevében

Mészáros Péter Döbrönte Katalin

elnök elnökségi tag


