
      Iktató szám: Sz-580/2012. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. november 7-i ülésére 
 

 

 
Tárgy:  Városfejlesztési stratégia 
 

Előterjesztő:    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  
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Tisztelt Bizottság! 
 
A IX. kerület az elmúlt 25 évben jelentős változásokon ment keresztül. A kerületben sok 
olyan a közt is érintő munka, fejlesztés történt, melyek hatásvizsgálata csak részben történt 
meg. Ezek elemzése és értékelése a kerület és akár más kerületek, fejlesztési területek 
számára is tanulságokat hordozhat. A jövőbeni előrelépést nagyban segítheti az a munka, 
mely az elmúlt 25 év tapasztalatait összegzi, és ennek alapján optimalizálja a jövőben 
használható erőforrásokat. A cél egy integrált, holisztikus szemléletű fejlesztési stratégiát 
segítő, támogató dokumentum előállítása, mely szilárd és konszenzusos alapot teremthet a 
kerület következő 25 éves városfejlesztési lépéseihez. 
 
Az elvégzendő munka keretében rövidtávú, tematizált projektmunkákat és hosszú távú 
fejlesztési stratégiát kell ütemezetten kidolgozni. Cél az Önkormányzatunk által kialakított, a 
kerület lakossága, gazdasági és politikai szereplői által nagy érdeklődésre számot tartó témák 
feldolgozása és prezentálása (pl. Ráday utca és Mester utca újrapozícionálása, 
idegenforgalom; fenntarthatóság; energia és hulladékgazdálkodás; környezetvédelem és 
klímaváltozás; gyalogos, kerékpár és közösségi közlekedés; autózás és parkolás; szabadidő, 
kultúra és sport). 
 
A gazdasági válság törvényszerűen bekövetkező végére a várhatóan újraéledő beruházói 
szándékok, belföldi és külföldi idegenforgalmi bevételek növelése érdekében kerületünknek 
olyan kész stratégiával kell rendelkeznie, amely vonzó lehetőséget nyújt a vállalkozói és 
magánszféra forrásainak Ferencvárosban való felhasználására. 
 
Jelen időszakban az Önkormányzatunknak kell a stratégia kidolgozásához szükséges 
finanszírozást biztosítani. A megrendelésre kerülő dokumentumokat széleskörűen publikálni 
kell, lehetőség szerint megismertetni minden érdekelttel. A rendelkezésre álló IVS és 
városmarketinggel kapcsolatos tanulmányokra alapozva olyan XXI. század kihívásainak 
megfelelő jövőképet előrevetítő stratégia kerül kidolgozásra, amely kerületünknek egy 
megvalósítható, konkrét cselekvési programot tartalmaz. 
 
A piacon végzett előzetes felmérés szerint a stratégia elkészítése, publikálására kb. 9-12 
hónapot kell szánni és költsége 25-30 millió forint. 
 
Budapest, 2012. október 30. 
 

Szűcs Balázs s.k. 
   főépítész 

 
Határozati javaslat: 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

a.)  egyetért a városfejlesztési stratégia elkészítésével, 
b.) felkéri a Polgármester urat, hogy a 2012. évi költségvetés következő módosításakor 

emelje meg a 3203-as költségvetési sor előirányzatát 28 millió forinttal, 
c.) felkéri a Polgármester urat, hogy az előirányzat megemelését követően tegye meg a 

szükséges intézkedéséket a városfejlesztési stratégia elkészíttetése érdekében. 
 
Határidő: a.) 2012. november 7. 
 b.) 2012. decemberi képviselő-testületi ülés napja 
 c.) 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


