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Tisztelt Alpolgármester Úr!

Egyesiiletünk legfelső szirrtű testülete, a közgyulés, ez év április 9-én tartotta esedékes rendes

titeset. Ezen, a beszámoló és egy ktilon napirend keretében, részletes tÍfiékoztatás hangzott el

egyesületünk belváros fejlesztési munkacsoportjának a belváros megújításával összefuggő

ter'etenysegéról, kiemelten kezelve az önkormányzatta| örvendetes módon megkezdődÖtt

érdemi egyeztetéseket. A kÖzgyulés a ri!ékortatást egyhangúan elfogadta, és egyuttal

megerősítéit e azt az iran1fr., azt a megközelítést, amelyet képviselőink írásos álláspontként is

megj el enített ek az egy eztet ésen.

Az ezze|Íbglalkozó napirend keretében egybehang ző pozitiv reagálásokat váltott ki az az on
á|ta1 jegyzeit kozlemény (Felhők a piac fÖlÖtt), amely egyrészt ',Felhívta 

a ítgyelmet arra'

hogy kockázatokat 1íú a megállapodás teljesülését illetően'', másrészt megerősítette,

isméteken egyértelműsítette, hogy ''Budafok-Tétény 
azzal a célla1 vágott bele a belváros

komplex retnjitasaua, hogy méltó kornyezetet és minőségi szolgáltatásokat nyújtson a helyi
po1gároknak, ilietve a kerületünkbe látogató turistáknak. olyan partnerrel kívánunk egyitt
áolgo"ni, aki érti, megfogadja és végre is hajtja elvárásainkat. Az onkormányzatnak egyetlen

cé1j-a van. emberléptékű, a ltagyományainkat a modern infrastruk1úrával és szolgáltatásokkal

harmonikusan otvÓző kozosségi terek létrehozása' Nem ,,nagyvárost akarunk a kisvárosban'',

hanem ,,Kisvárost a nagyvárosban''. ''

Az ÖnÖkkel ebben a témában megindult egyeztetési folyamat elsó' március 26'i
megbeszélésén (ahogy azt az ÖnÖknek is eljuttatott és ezek szerint nem kifogásolt tartalmú

emlékeztető is tartalmazzas konstrukív módon" konkrét formában tudtuk megkezdeni a

párbeszédet, amelynek során számos általunk kulcsfontosságúnak tartott ponton tudtunk

egyetérteni.

(A kisvárosi jelleg helyreállítása' közteruletek helyreállítása prioritás, kÖzösségi tér a piac

iérségében minae*eppen szükséges, koncepcionálisan a tewpáIyázat jő eredménnye| zárult,

Főépitészeti Iroda *á i' ezt képviseli - nem építészeti vonatkozásban' hanem koncepcionális

tartálmában; egyetértés a kozÖsségi tér funkcióval, nagy méretű teniletet kr:zosségi térként
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kívánnak hasznosítani; a közösségi tér biztosítható, de kellenek a gazdaságossági mutatók;
amilyen feltételeket a jelenlegi partner diktál, aZ nem elfogadható; ez jelentheti azt, hogy
másik partner1 kell keresni, vagy elhalasztani a beruhtuást, ha a partner nem tartja be a
feltételeket, akkor pedig kötelesség, hogy ne vihesse végig.)

A fentebb bemutatott történések, fejlemények abban erősítenek meg minket, hogy yan arra
lehetőség, mi pedig tevőleges módon hozzá tudunk és kívánunk ellhezjárulni, hogy a kerület
kifarolhasson abból a zsákutcából, ami döntően az ingatlanberuháző miatt állt elő, és ami
alapjaiban veszé|yezteti a belváros fejlesztésének cjnkormányzat áItalikézbentarthatóságát'

ÉIve azzal a lehetőséggel, hogy alpolgármester úr a továbbiakban is várja az írásos
véleményünket, javaslatainkat, mellékelten csatoljuk azt a dokumentumot, amely
megítélésünk szerint segíthet abban, hogy megszülessen az a menetrend, kialakulhasson az a
folyamat, ami:

1. Megteremti a garanciákat arca, hogy a belváros komplex felújítása az önkormányzat
többször kinyilvánított, ismételten megerősített, a lakosság által támogatott
törekvéseinek megfelelően valósulhasson meg.

Kialakítja azokat az érdekegyeztetési kereteket, amelyek az érintettek bevonásával
(igy az önkormányzat, a fejlesztő, a piacosok és a civil szervezeteket is)' a lakosság
folyamatos tájékoztatásával képesek biztosítani ennek a nyilvánvalóan több lépcsős
folyamatnak a gyakorlatban is működőképes, ellenőrzött módon való lebonyolítását.

Kialakíthatja az önkormányzat pénzügyi érdekeire és korlátaira egyaránt tekintettel
lévő straté giát, me gaka dáIy ozhat1 a az e setle ge S vagyonve szté st.

Kialakítja azt a reális ütemezést, amely számol a várhatő (vagy esetleg elmaradó)
köz1ekedé sfej l eszté sekke l'

Alappillérként támaszkodik az önkormányzat által kialakított és az áItala néhány éve
sikeresen lebonyolított, eredményes tervpályázattal dokumentált városépítészeti
koncepcióra.

Egyértelműsíti azokat a jogi és gazdasági peremfeltételeket, amelyek már most
megalapozzák a szerződés megszűnését az ingatlanfejlesztő szerződéstől durván eltérő
lépései miatt'

Budapest' 2013. április 12.
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A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési munkacsoportja menetrendi javaslatai
Budafok belváros rekonstrukciós folyam atárz, különös tekíntettel az aktuális piac _

mozi probléma csoportra

A/ ALAPGONDOLATOK

Kirajzolódik, hogy a piac megvalósításával kapcsolatos kozösségi célokat csak olyan
forgatókönyv-változatok felvázolÍnával kÖzelíthetjük, amelyek alapjáu1 szolgál egyaránt.

1. a belváros fejlesztésének az önkormányzat általvaló kézbentarthatósága,
2. a kozösségi és valódi vonzó városkÖzpontot megteremtő funkciókat előnyben részesítő

terulet-felhasználas,
3. a lakosság és a piacosok érdekeinek egyÚttes figyelembevétele,
4. az Ónkormányzat pénzügyi érdekeire és korlátaira egyatánt tekintettel lévő stratégia,

5. avárhatő (esetleg elmaradó) közlekedésfejlesztésekkel is számoló realista ütemezés,

6' az onkormányzat által kialakított és az általa néhány éve sikeresen lebonyolított,
eredményes tervpályá zattal dokumentált városépítészeti koncepció,

7. a térség, ezen beltll a piac szakszeru, attraktivitást és építészeti minőséget biztosító

tervezése, amire garanciát elsősorban apá|yázaton első díjas tervező bevonásajelenthet.

B/ PRoBLÉnaÁr

Az Önkormányzat és a Buono Mercato kozotti megállapodás nyomán kibontakozódó folyamat

csaknem valamennyi pontban ellentétes a fenti alapvetésekkel.

ad1' Ha a két tomb magántulajdonba kenil, előbb-utóbb kétségessé válik a kozhasznúság

érvényesíthetősége.
ad1. Amozi tombjének áruházravaIő hasznosítása nem tekinthető kÖzosségi célúnak'

ad3. A lakosok és a piacosok érdeke, hogy a piac egyrészt aMáriaTerézia úthoz koze1ebb,

másrészt minél olcsóbb legyen (500-700 ezer Ft helyett 2a0-25a ezerból is kihozható egy

igényes piac négy zetmétere).
ad. 4. Az Önkorm ányzat a piacot a tulajdonában álló három tömb bármelyikén megépíttetheti

1-1,5 mi||iárd he|yett 3-400 millióból, a piacosok várható (akár l})Yo-os) hozzitjárulásával,

tehát amai konstrukció nem szolgáljaigazán az érdekét.

ad.5. A térség koz1ekedésfejlesztése ígéretek szintjén már megvalósult, de kétséges, hogy a

Mária Terézia utca költséges rekonstrukciója valóban elkészül a kÖzeljovőben, mert ha

mégsem, akkor nyi1ván a Kossuth Lajos utca csillapítása és díszburkolása is elmarad.

Ugyanakkor a létfontosságú Pécsi utca kiépítésére senki igéretet sem tesz" miközben ennek

nagy a jelentősége a belvárosi forgalmi helyzet kezelésében.

ad-.6. qwönkormányzat elgondolásáttukrozo korábbi tervpiúyázatnak sem programjában, sem

eredményében nincsen nyoma annak, hogy a kisváros a nagyvárosban koncepció úgy valósul

meg" hogy a mozi he1yén egy újabb áruház-doboz 1étesril' amikor inkább a meglévő DM
doboztól is meg kellene szabadulni'
ad.7. Az onkoimányzat álta| lebonyolított eredményes tervpályt.z,at első díjas tervezőjének

bevonása nélkiil készített szakszerutlen, kodos vázlatok illusztrálják a ''fejlesztő''

e|képzeléseit, holott a piacépités problemat\kájátjól ismerő e1ső díjas Kertész András készen

állt és áll mindenfajta együttműkodésre valamennyi érdekelttel, ideértve az Önkormányzatot, a

fejlesztőt, a piacosokat és a civil szervezeteket is.



C/ MEGoLpÁst JAvASLAToK- S TRArÉcr a.

1. A munkacsoport az eddig felmerült, illetve újabb lehetőségek bemutatásával szakmai
javaslatokat fogalmaz meg, mely során figyelembe veszi,
- hogY összkenileti szinten mik a város erősségei, lehetőségei, és azok hogyan jelenhetnek

*"g á kozpontban, hogyan tudnak hazzájáruLni a városkozponti szerepkör megerősítéséhez,

ide értve a város turisztikai szerepkÖrét, aZ élhető kisvárosi hangulatot megjelenítő

városkÖzpontot, a kisléptékű kereskedelmi funkciók előnyben részesítését, a lakókat

városkÖzpontba hozó" és ott időtÖltésre késztető funkciók megjelenítését;

- melyeh azak a városkozponti funkciók, amik teljes egészében hiányoznak, melyek azok a

városi szinten értelmezett kozosségi célok" melyek létjogosultak a városkÖzpontban, és

hozzájárulnak a kitűzott célokhoz;
- hogyan ftnanszirozható a városkÓzpont megújítása, és ezen belül milyen alternatívák

menilnek fel a kisléptókű' kisvároshoz illeszkedó kereskedelmi funkciók és kozÖsségi tereket

teremtő funkciók ötvozésére.

Az alternativák megfogalmazása során az önkormányzat által lefolytatott, széles nyilvánosság

előtt lezaj lott országo s tewp ály ázat dijazott munkáit ki indul óp ontnak tekintjrik.

2. A munkacsoport az egyes változatokat az alapvető szempontok Összehasonlito

értékelésével mutátja be, és táqa a szélesebb kÖrii egyeztetés (önkormányzat - piacosok - civil
szervezetek) elé, és törekszik arra, hogy az egyeztetések ne csak kétoldalúak, hanem

kerekasztal jellegűek legyenek.
3. Az egyes jellemző alternatívák lehetnek például:
a/ a piac megvalósítása a Játék utca és a Pécsi utca közotti tÖmbben,

bl a piac rekonstrukciója lényegében a mai helyén (a gondosan kialakított ütemezés révén

esetlóg az első ütemben a mozi*tÖmb piac fe1é eső beépítetlen sávjának felhasználásával).

cl a plac kialakítása a Játék utca két oldalán" ütemezett átépítéssel, folyamatos üzemeléssel,

4. Lpiac kórdéskorén túlmutatóan a belváros fejlesztésére alternatívák lehetnek.

a/ SzékelyekRáza koncepció a mozi tngaÍIanhoz kapcsolódóan
bl kozosiégi tér kialakítása a városközpontban, a rendelőintézet és a posta közÖtti terulet

egységes építészeti megfogalm azása,
c/ váósko zponti kozosségi térhez illeszkedve a biányző funkciók meglelenítése, példaként

káv é zők, teÍaők, cukrászd ák,
a kenilet erősségének számitó művészekre, művészetekre alapozó lehetőségek' példaként

szabadtéri rendezvényeknek kialakított tér, kis miívészeti boltok' kézműves vásároknak helyet

adó fedett és/ vagy nyitott térrel,
Összességéue.' opti*alis ÖtvÖzete a kiskereskedelmi és közÖsségi funkcióknak, mely vizsgálja

az egymáshoz kapcsolódás lehetőségeit' és vlzsgiúja a funkciók egymásra gyakorolt hat6sát.

5. -A, igazi Önkormányzati érdekeket és szándékokat jelenleg nem igazán tükroző

megállapódásból való kilépés jogi momentumainak ttsztinása annak érdekében, hogy az

Önkormányzatot se anyagi, se erkölcsi kár ne érje'
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