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Tárgy: Nyílt levél Budafok-Belváros rekonstrukciója, ennek részeként azi| píac projek1ügyében

Tisztelt Alpolgármester űr,

A Promontorium Polgári Casino elnÖksége egyesületünk Városfejlesztési Munkacsoportjának

legutóbbi állásfoglalása, tájékoztatása alapján ismételten áttekintette a Budafok-belváros új piac

projekt helyzetét.

Nyí1t levelünkben orÖmmel üdvÖzoljük az Önkormányzat dÖntését, miszerint a ,,N{egállapodás a

Budafok-Belváros új piac létesítésére és kornyezetének rendezésére irányuló beruházás

feltételeiről'' elnevezésú szerződés megszüntetését 1átja szükségesnek. A rendelkezésünkre álló

információk alapján. a nyi1vánosságra hozott dokumentumok, megbeszéléseink, konzultációink,

koztuk kiemelt helyen az Ön által vezetett Önkormányzati tárgyalócsoporttal folyatott egyeáetés

alapján megerősítve látjuk korábbi véleményünket, hogy ez a lépés elkerulhetetlen volt.

Üdvozoljük az Önkormányzat azon dontését is" hogy a piac megújitása, űj piac megépítése

érdekében lépéseket tesz, és ennek érdekében a Fóvárosi Városrehabilitációs Kerethez kíván

p ály ázatot benyúj ta ni.

A kialakult helyzet számos lehetőséget kinál arca, hogy a tÖrténtek elemzésével, a tanulságok

levonásával gondolkodhassuk űjra azon, hogy miképpen lehet az Ön áltat is deklarált perspektívát

kÖzosen felvázolni. ,,Az Önkormányzatnak egyetlen célja van: emberléptékű, a hagyományainkat a

modern inlrastruktúrával és szolgít|tatásokkal harmonikusan otvoző kozosségi terek létrehozása.

Nem ,,nagyvárost akarunk a kisvárosban'', hanem ,,kisvárost a nagyvárosban'' kÖvetkezetesen

megvalósítani'

Ehhez jó alapnak látjuk, hogy nekünk kuldott legutóbbi levelében egyetértésüket fejeáék ki az
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általunk felsorolt alábbi pontok céljaival:

1. Megteremteni a garanciákat arra, hogy a belváros komplex felújítása az önkormányzat tobbször

kinyilvánított, ismételten megerósített, a lakosság által támogatott törekvéseinek megfelelően

r.alósulhasson meg.

2' Kialakítani azokat az érdekegyeztetési kereteket, amelyek az érintettek bevonásával (igy az

Önkormány zat, a fejlesztő, a piacosok és a civil szervezetek), a lakosság folyamatos tájékoztatásítval

képesek biztosítani ennek a nyilvánvalóan tÓbb lépcsős folyamatnak a gyakorlatban is

műkodőképes módon való lebonyolítását.

3' Kialakítani az önkormányzat pénzúgyi érdekeire és korlátaita egyaránt tekintefiel lévő stratégiát,

ami me gak adály ozhatja az es etl eg e s Vagyo nve szté st.

4. Kialakítani azt a reális ütemezést, ame1y számol a várhatő (vagy esetleg elmaradó)

kozlekedésfej 1esztésekkel.

5. Alappillérként támaszkodni az onkormányzat Íiltal kialakított és az általa néltány éve sikeresen

lebonyolított" eredményes tervpályázattal dokumentált városépítészeti koncepcióra.Valamint

egyetértettek azoknak az alábbi pontoknak a céljaival is, amelyek a piac megvalósításával

kapcsolatos kozÖsségi célokat csak olyan f'orgatókÖnyv-változatok felvázolásával Látják

megkozelí thetőnek, amel yek alapj ául egy ar ánt szol gál :

e a belv áro s fej le sztésének az Ónkormány zat íútal v a|ő kézbentar1hatósága;

. a kozösségi és valódi vonzo városkÖzpontot megteremtő funkciókat elónyben részesítő

tenilet-felhasznál á s ;

. a lakosság és a piacosok érdekeinek egyrrttes figyelembevétele;

. az Önkormányzat pénzigyi érdekeire és korlátaira egyaránt tekintettel lévő stratégta;

C avárltató (esetleg elmaradó) kÓZlekedésfejlesztésekkel is számo1ó realista ütemezés;

. az Önkormányzx általkialakított és az á|talanéhány éve sikeresen lebonyolított, eredményes

tervpály ázattal dokumentált városépítészeti koncepció.

o a térség, ezen be1ü1 a piac szakszeru, attraktivitást és építészeti minőséget biztosító

tervezése' amire garanciát elsősorban apályázaton első díjas tervező bevonásajelenthet.
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TisztelÍ Alpolgarmester Ur !

Fentiek alapján a Promontorium Polgári Casino kezdeményezi, hogy azűjhe|yzetben minél előbb

keruljön sor egy olyan jó előkészített kerekasztal jellegű konzultációra, ahol az előzőekben

nevesített szereplők, tehát az onkormány zat, a korábbi sikeres tervpáIyázat nyertese, az llyenjellegű

projektek kivitelezésében sikeres, elismert meghívott más városfejlesztési szakemberek' a piacosok,

és az etémában érintettségüket bizonyított civi1 szervezetek részvéte1ével kialakíthatők a gyakorlati

megvalósítás alappillérei - javaslatunk szerint még június első felében. F;zá\tal biztosítható, hogy a

júliusban benyújtandó új piac kialakítására vonatkozójavaslat az érintettek széles kÖni egyeztetésén

és igényfelmérésén alapuljon'

Egyetértése esetén egyesülettink akár szervezőként, akár kozreműködőként kész aktív szerepet

vállalni a javasolt kerekasztal létrehozásában' eredmén1úhazo sikeres lebonyolításában.

Y iiaszat várva, ti sztelettel :
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