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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2016. július 21-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 2016. évi Fővárosi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtandó 

helyszínekről 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
Készítette:    Szűcs Balázs főépítész 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

  



 

 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Főváros idén újból kiírta TÉR_KÖZ pályázatát. A lényegi változások szerint alacsonyabb 

támogatási mérték mellett elsősorban közterületek megújítására illetve közterületek 

használatához szorosan kapcsolódó beavatkozásokra lehet támogatást szerezni. A 

rehabilitációs alapban idén 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A pályázat benyújtási 

határideje 2016. szeptember 30-a, a megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés 

megkötésének határideje 2018. március 31. 

A maximálisan elnyerhető projekttámogatás egy-egy közterületi komplex megújításra a 

költségek 65%-a, de legfeljebb 500 millió Ft. A pályázat benyújtásához terv, műszaki leírás, 

költségbecslés is szükséges illetve képviselő-testületi döntés a 35%-os önrész vállalásáról.  

A Bakáts tér és környéke megújításának aktualizált költségvetése várhatóan kb. 770 millió 

forintban lesz megállapítva, mivel a korábbi tervekhez elkészített költségvetés óta eltelt évek 

alatt a költségek csak növekedtek. A 2013 évi pályázathoz a mellékelt tervek elkészültek, 

azoknak a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt aktualizálása szükséges. 

Az állami tulajdonban lévő Bakáts téri templom külső felújítása és a telekhez tartózó kerttel 

és támfallal együtt információink szerint egy milliárd forintból 2017 évi kezdéssel 

megtörténik, befejezése 2018 tavaszára várható, amely ideális önkormányzati projektindító 

dátum lehet a nehézgépjárművek levonulását követően, a két projekt összehangolása 

megoldható. 

A hamarosan átadásra kerülő Nehru parttal együtt Belső-Ferencváros megújulásának 

kulcsprojektje a Bakáts tér és környékének megújítása. 

 

A fentiek alapján javaslom pályázati projektként a kerület igazgatási központjaként működő 

Bakáts tér és környékének forráshiány miatt régóta halogatott forgalomcsillapított, 

díszburkolatos komplex megújítását célzó pályázatra a meglévő tervek felhasználását. 

 

Budapest, 2016. július 15. 

 

        

       dr. Bácskai János polgármester 

        megbízásából 

            Szűcs Balázs főépítész s.k. 

 
 

Melléklet:  1. számú melléklet: pályázati felhívás 

2. számú melléklet: Bakáts-projekt terve 

 

Határozati javaslat 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

támogatja a „Bakáts-projekt” elvi megoldásait (az … /2016 számú előterjesztés 

mellékletében részletezettek szerint) és egyetért azzal, hogy a projekt (pályázat) 

előkészítse érdekében a tervezés ezen szempontok alapján történjen, egyben felkéri  

Polgármestert, hogy pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi előterjesztést a 

szeptemberi képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


