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Tervek … 

• „Remélhetően 1998-ban megkezdődik 
Budafok-Belváros fejlesztésének I. üteme, 
amely terv messzemenően figyelembe veszi a 
terület épített kulturális örökségét. A tervezők 
igen nagy figyelmet szentelnek az 
idegenforgalom és a turizmus fejlesztésének.” 

(Budafok-Tétény, XXII. Kerület, Írta: Garbóci 
László, 1998.) 



Tervek … 

• „Szeretnénk folytatni a városközpontok 
felújítását, ezúttal Budafokkal. Ide tartozik a piac 
a mozi épülettömbjével, a szakrendelő és az 
ezeket övező közterületek. De ide sorolható a 
postaépület renoválása is, amelyre kértük a 
tulajdonosokat. Fontos a Városház tér és a Mária 
Terézia út rendezése, ezt a fővárossal készítjük 
elő, folyamatosan tárgyalunk róla. Ez összefügg a 
Kossuth Lajos utca forgalomcsillapításával és a 
szomszédos területeket érintő turizmusfejlesztési 
elképzeléseinkkel.” (Németh Zoltán, 2012. 
október) 



Budafok központ rehabilitációja  
IVS, 2008 

Cél: városközpont megújítása, 3 problémakör 

A) A kerületközpont átmenő forgalmának 
enyhítése 

B) Főtérfejlesztés – a kerületközpont 
kereskedelmi funkcióinak megújítása 

C) Egyéb funkciók telepítése, bővítése 





Ellentmondások: lehetne integráltabb 
a belváros rehabilitációja 

• Az akcióterületen nem említi az alábbi átfogó 
célokat, pedig ennek itt is lenne létjogosultsága 

• Helyi értékekre, hagyományokra alapozó 
gazdaságfejlesztés 

• Helyben való munkahelyteremtés, helyi gazdaság 
• Lakásállomány megújítása 
• Önkormányzati ingatlangazdálkodás nyomán 

kialakuló rendezett városkép 
• Zöldfelületek megőrzése, a sűrűn beépített 

részeken arányuk növelése 



Tervpályázat 2009 

• Budafoki új piac épületének tervezése és 
környezetének, Budafok-Belváros 
központjának városépítészeti rendezése 

• „Az elképzelés azonban anyagi eszközök illetve 
önkormányzati forrás hiányában nem került 
megvalósításra.” 

 





Piacfejlesztés magántőke bevonással: Budafok-
belvárosi új piac létestése és környezetének 

rendezése  
2012. április 19.: Pályázati felhívás elfogadása 

2012. június 21.: Pályázat elfogadása és tárgyalásos 
formában való továbbvitele 

Egy pályázó: a Buono Mercato Kft.- a BISCHOFF 
csoport tagja 

2012. szeptember 13.: Eredményes eljárás, ajánlat 
elfogadása, polgármestert felhatalmazza a 
megállapodás előkészítésére. Saját forrásból, 
80%-os előértékesítési szint. A piac területe és 
épülete végérvényesen magántulajdonba kerül. 

 

 



• 1. ütem = Piac projekt megvalósítása a kelet-
nyugati tömb keleti részében (Piac tömb). 4328 
m2 

• 2. ütem = Ajánlatadó által a projekt északi 
tömbjére tervezett fejlesztés megvalósítása (Mozi 
tömb).  3177 m2 

• 3. ütem = Piac projekt kelet-nyugati tömbjének 
nyugati részén történő fejlesztés (Meglévő piac 
tömbje). 4702 m2, ebből a mostani piac 2010 m2 

 







Forrás: beadott pályázat 



Mi lesz a piacosokkal? 

• Bérleti díjak: önkormányzati határozatban 
szabályozott, kikötés, hogy öt évig évente 
egyszer csak az infláció mértékével változhat 

• Van-e máshol magánpiac? A piacok döntően 
önkormányzati tulajdonban vannak. Nagyon 
rossz példa a Garay téri piac. Illetve van még 
egy, a Keresztúr Piac, amely cég jelenleg 
végelszámolás alatt áll. 

 

 

 



Kérdőjel: a magántulajdonú piac 
működőképessége: Garay tér és 

Keresztúri Piac példája 



Ki a pályázó? 

Meg kell felelni a nemzeti vagyonról szóló törvénynek? A tulajdonosi szerkezet 
és a tényleges tulajdonos megismerhető legyen. 

 
 
 

• NYILATKOZAT 
• nemzeti vagyon hasznosítására, vagy tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés megkötéséhez a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti gazdálkodó 
szervezetek részére 

 
• Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) 

nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő 
feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősül: 
– a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; 
– a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak; 
– a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek fennállnak, 
továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 



Kérdések 

• Megújul-e a belváros attól, hogy magántulajdonú, 
új piac és élelmiszer áruház épül itt? 

• Hogyan célszerű versenyezni a Savoya parkkal és 
a Camponával? 

• Milyen lenne a kívánatos közlekedés, parkolás? 

• Mit lehet tenni nagy beruházások nélkül? Ún. 
szoft eszközökkel? Mivel segíthetné az 
önkormányzat a belváros élettel való 
megtöltését? 


