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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ferencváros Önkormányzatának kiemelt célkitűzése meghatározni a zöld és tiszta 

közterületek fenntartását és üzemeltetését, ennek részeként a közterületi igények színvonalas 

teljesítését, a közterületek szabadidős, rekreációs, valamennyi generációt kiszolgáló 

funkcióinak megteremtését, a környezeti ártalmak, különösen a levegő szennyezése és a zaj 

okozta gondok enyhítését, a zöldfelületek nagyságának bővítését és nem utolsó sorban a 

tisztább közterületek, parkok és játszóterek igényesebb üzemeltetését.  

Mindehhez egy olyan átfogó közterület-fejlesztési koncepció kidolgozása szükségeltetik, 

amelyben a stratégiai feladatok környezetgazdálkodási és közterület-üzemeltetési témák 

szerint rendszereződnek. A jelenlegi szervezeti integráció megteremti a hátterét annak, hogy 

az Önkormányzat közterületekkel kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatai, valamint 

az ezeken túlmutató önként vállalt feladatok integrált szemlélet mentén és összehangoltan 

valósuljanak meg, ugyanakkor egy átfogó stratégia hiányzik a jelenlegi rendszerből. 

A jelen előterjesztés által kidolgozásra javasolt koncepció célja, hogy a kerület hosszú távú 

fejlesztési tervében megfogalmazott távlati célokat, az önkormányzati ciklus- ágazati 

programokat, valamint a közterületek tekintetében megfogalmazott prioritásokat bontsa le 

középtávú fejlesztési és üzemeltetési programokká, projektekké. 

A koncepció további küldetése az épített és természeti környezet harmóniáját, valamint az 

emberek életminőségét javító, a közösség igényeihez folyamatosan alkalmazkodó, 

akadálymentes, a klímaváltozás kihívásaira reagáló, okos közterületi és zöldhálózati rendszer 

kialakítása és működtetése. 

Javasolt prioritások: 

a) a közterületek színvonalas üzemeltetése, a létrehozott értékek megőrzése, 

b) klímavédelem, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, ökologikus zöldfelület 

gazdálkodás,  

c) az egyetemes tervezés szempontrendszerének tudatos alkalmazása, a közterületek 

akadálymentes használatának biztosítása, a használók adottságaitól, korától, nemétől 

független módon a közterületi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének 

biztosítása,  

d) a közúthálózati, forgalomtechnikai fejlesztések során a használat biztonságosságának 

növelése, baleset-megelőzés,  

e) partnerség – továbbra is a stratégia kulcsa. Célunk mind a közúthálózat, mind a 

zöldhálózat fejlesztés és fenntartás feladatait az érintettekkel együttműködésben 

végezni. 



           
 

Fontos kiemelni, hogy a koncepció által felvázolt stratégia megvalósítása során a korszerű 

városirányítás eszközeit okos város technológiák alkalmazásával kell bővíteni, ezzel 

biztosítva, hogy kerületünk közterületi rendszere, az általa kínált közterületi, rekreációs 

szolgáltatások üzemeltetése költséghatékonyabbá, az ezekkel kapcsolatos információk jobban 

hozzáférhetővé váljanak lakosság számára is.   

A koncepció kidolgozása során figyelemmel kell lenni a Budapest 2030 Hosszú Távú 

Városfejlesztési Koncepció kerületre vonatkozó elképzeléseire és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) prioritásaira és programjaira. A dokumentumnak továbbá 

illeszkednie szükségeltetik a kerület Klímastratégiájában (2017-2020) megfogalmazott 

célokhoz és programokhoz, illetve Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciójához (2017), a 

kerületi és a Budapesti Mobilitási Tervhez. 

A közterület-fejlesztési stratégia kidolgozása során érdemes megfontolni szakmai és civil 

szervezetekkel való együttműködést, mint például: 

a) IX. kerületi Civil Kerekasztal 

b) Magyar Faápolók Egyesülete 

c) Magyar Tájépítészek Szövetsége 

d) Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

e) Eb Óvó Közhasznú Egyesület 

f) Magyar Kerékpárosklub 

A kidolgozott koncepcióban megjelölt fejlesztések végrehajtásáról a mindenkori 

költségvetésben az adott év lehetőségeihez mérten dönt a Képviselő-testület, a fejlesztések 

társadalmi egyeztetését, a megvalósítás részletes kidolgozását követően. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot  támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2020. március 2. 

 

              Jancsó Andrea    

                                       önkormányzati képviselő sk. 

 

 



           
Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

1. felkéri a polgármestert, gondoskodjon Ferencváros Közterület-fejlesztési 

Koncepciójának kidolgozásáról a Hivatal  illetékes (szak)irodáinak bevonásával. 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elkészült dokumentumot terjessze a 

Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 

 

Határidő: 2020. október havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


