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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Középső Ferencváros területén 1990 
óta folyó városmegújítási programmal szerzett hírnevet a kerületnek, és ezzel vált nemzetközileg is 
ismertté, továbbá a városmegújításnak köszönhetően az érintett lakók életkörülményei minőségileg 
javultak, kikerülhetnek a leromlott, szegregált környezetből.

A Ferencvárosi Önkormányzat elkötelezett a rehabilitációs folyamat mellett, miközben felelőssége az 
egész kerület fejlesztésére, fenntartható fejlődésére, gazdasági egyensúlyának megőrzésére terjed ki. 
Álláspontom  szerint  a  tömbrehabilitációs  folyamat  csakis  a  kerület  egészére  kiterjedő,  szociális 
érzékenységgel  folytatható.  A  ferencvárosi  polgárok  részére  kivívott  szociális  kedvezményeket,  a 
kerület  folyamatos  fejlődését,  zöldterületeinek  védelmét  folytatni  kell  a  megváltozott  gazdasági 
helyzetnek megfelelően, az önkormányzat gazdálkodásának egyensúlyát fenntartva.

A közel  tíz  éve készült  épületállapot  felméréseket  felülvizsgálni,  aktualizálni  szükséges,  tekintettel  
arra, hogy a 2002. évben készült dokumentációkban szereplő műszaki adatokban az eltelt időszakban 
változás következhetett be. A 2012. évre szóló Ferencváros Történeti Városrészeinek megújításáról  
szóló Rehabilitációs Programot a fent hivatkozott felmérések alapján lehet konkretizálni.

Jelen javaslat összeállítása során elsődlegesnek tekintettük azt a célt, hogy a korábban már elnyert  
fővárosi támogatásokat a legkedvezőbben használja ki az önkormányzatunk, és a már folyamatban 
lévő épület-felújítások mihamarabb befejeződjenek.  

A korábbi években fővárosi rehabilitációs keretből támogatást nyert épületek
(A táblázatban szereplő épületek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek)

Épület címe Beruházás 
beárazott 

költségvetése 
(eFt)

Fővárosi 
támogatás 
összege

 (eFt)*

Fővárosi 
támogatásból 

lehívható összeg 
a lakásvásárlási 
hozzájárulással 

csökkentve
(eFt,)

A támogatás 
lehívásának 

véghatárideje

Márton utca 3/a 254 738 287 975 173 735 2012. június
Márton utca 5/a 240 245 182 156 175 268 2013. október
Ferenc tér 9. 477 939 351 286 351 286 2013. április
Balázs Béla utca 14. 879 992 609 528 582 648 2013. december 
Viola utca 37/B 752 159 105 840 0  (ebben  az 

esetben  a 
Fővárosi 
Önkormányzat 
csak  a 
lakásvásárlást 
támogatta)

2013. december

Viola utca 37/C 562 186 485 719 365 767 2014. december
Balázs Béla utca 11. 676 636 519 221 455 717 2014. december
Balázs Béla utca 32/A 322 173 Bontás: 7 633

Felújítás: 366 178
231 778 Bontás: 

2013. március
Felújítás:
2014. december

Balázs Béla utca 32/B 563 936 Bontás: 16 068
Felújítás: 567 341

428 880 Bontás:
2013. március
Felújítás:
2014. december

(készült a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda adatszolgáltatása alapján)
* a támogatás összege a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatási összeggel, valamint a 

lakáskiváltásra fordítható támogatás összegével együtt értendő

Jogerős építési engedéllyel rendelkező épületek:

Épület címe



Balázs Béla utca, 13., 23., 27/b.
Gát utca 1. (Thaly Kálmán utca 11.)
Gát utca 3., 5., 7., 13. 
Gát utca 8., 10., 14., 16., 18., 20., 22., 24-26.
Lenhossék utca 7., 9.
Márton utca 8/a., 8/b.
Tűzoltó utca 33/a., 33/b. 
Viola utca 37/a., 
(készült a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési
és Felújítási Iroda adatszolgáltatása alapján)

1.) Megkezdett épület-felújítás:

- Márton utca 3/a. lakáskiváltása befejeződött, a kivitelezés – az eredményes közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően – megkezdődött. 

2.) A beruházás megindítására előkészített, 2012. évben indítható épület-felújítások:

- Márton utca 5/a.: Helyi rendelettel védett homlokzatú épület, a korábbi rehabilitációs programokban 
is szerepelt, azonban az időközben felmerült, a kivitelezés megkezdését befolyásoló körülmények 
miatt  megvalósítás időpontja módosult. A fővárosi rehabilitációs pályázaton nyert támogatás 2013. 
októberében még lehívható.  Az épület  felújítására vonatkozó közbeszerzési  eljárás folyamatban 
van.

-  Balázs  B.  utca  14.:  Helyi  rendelettel  védett  homlokzatú  épület,  melynek  kiürítése  részlegesen 
megtörtént. Az épület teljes kiürítéséhez a bérlők által elfogadott lakások felújításához szükséges a 
megindított  közbeszerzési  eljárás  eredményes  befejezése.  Továbbá  az  épület  felújítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás is folyamatban van.

- Ferenc tér 9.: Helyi rendelettel védett homlokzatú épület. Az évek óta húzódó peres eljárás miatt a 
lakóház  kiürítésének  és  felújításának  megvalósítási  időpontja  módosult.  Az  épület  felújítása 
valamennyi bérlő kiköltöztetését követően kezdhető meg. 

-  Gát utca 3.: Műemlék épület, jogerős építési engedéllyel  rendelkezik,  a lakóház kiürítését 2011. 
szeptember  hónapban  megkezdtük.  A  Fővárosi  Önkormányzathoz  benyújtott  rehabilitációs 
pályázatban az épület nem szerepelt. Az épület felújításának becsült költsége 253.000.000 Ft.

3.) Fővárosi rehabilitációs pályázatra benyújtandó lakóházak:
A Fővárosi Önkormányzat ez évben a kerületi önkormányzatok részére nem hirdetett rehabilitációs 
pályázatot.  A  rendelkezésünkre  álló  információk  szerint  a  Fővárosi  Önkormányzat  a  támogatási 
rendszert szándékai szerint újra kívánja szabályozni. 

Épület címe Pályázat célja
Viola 37/a. Lakóépület kiürítése, felújítása.
Viola utca 37/b. Kiegészítő pályázat az épület felújítására.
Balázs Béla utca 13. – kiegészítő pályázat, 
(mivel a Balázs Béla utca 11. korábban már 
támogatást nyert,  és a két  telek egyesítése 
megtörtént)

Kiegészítő  pályázat,  tekintettel  arra,  hogy a 
Balázs  Béla  utca  11.  sz.  alatti  épület 
rehabilitációja  korábban  már  támogatást 
nyert,  és  a  két  telek  egyesítése  időközben 
megtörtént.

Gát utca 3. Lakóépület felújítása.
Gát utca 8-10. Lakóépület kiürítése, felújítása.

(készült a Pályázati és Jogi Iroda javaslata alapján)
4.) Közterület-felújítások: 

- Páva utca (Mester u. - Tompa u. közötti szakaszának felújítása), a jogerős útépítési engedély 2011. 
tavaszán lejárt, és az engedélyes SEM IX. Zrt. az útépítési engedély meghosszabbítását az eljáró  
hatóságnál  nem  kezdeményezte,  ezért  az  érintett  közterület  felújítása  új  építési  engedély 
beszerzését  követően  valósulhat  meg.  A  beruházás  becsült  költsége:  80.000.000  Ft,  plusz 
18.000.000 Ft közvilágítás korszerűsítése.*



- Vendel utcai sportcsarnok előtti közterület: A sportcsarnok előtti közterület rendezését a SEM IX. 
Zrt.  a  SOTE  közreműködésével  részben  elkészítette.  A  közterület  végleges  rendezésével 
egyidejűleg célszerű a sportcsarnokon belül a parkoló építése, a fák telepítése és az elavult kerítés 
bontása. A beruházás becsült bekerülési költsége: 28.000.000 Ft.*

- Tűzoltó utca (Liliom utca és Ferenc krt. közötti szakasz) A szakaszra a díszburkolat kialakítására 
vonatkozó építési engedély rendelkezésre áll. A beruházás becsült költsége: 16.000.000 Ft, plusz 
16.000.000 Ft közvilágítás korszerűsítése. *

-  Csarnok tér és környéke felújítása, rehabilitációja a SEM IX. Zrt.   Európai Uniós támogatással 
valósítja meg.

-   Markusovszky park III.  ütemének megvalósítása:  A park kialakításának és felújításának I-II. 
üteme  –  fővárosi  támogatással  –  elkészült,  a  III.  ütem a  Köztelek  utca  felöli  parkoló  területét,  
valamint az Üllői út felé vezető (jelenleg füves) területet érinti: az ideiglenes parkoló helyén park, 
járda építése,  Üllői  út  felé  vezető  sétány kialakítása vízjáték  kiépítésével  (gépészeti  munkákkal 
együtt), zöldfelületek kialakítása, növénytelepítések. Ezek becsült költsége 75.000.000 Ft, melyből 
52.500.000 Ft a Fővárosi Önkormányzatnál elnyert vissza nem térítendő támogatási összeg, tehát 
az önkormányzati rész összesen 22.500.000 Ft. A támogatás lehívásának véghatárideje 2012. július 
hónap. Mindezekre tekintettel a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást – az önkormányzati  
rész biztosítása függvényében – kezdeményezni szükséges.

(* = a becsült költségeket a SEM IX. Zrt. határozta meg)

5.) Közös zöldterület (KZ) kialakítások:

-  Balázs  B.  u.  7.  mögötti  közös zöldterület,  a  közös  zöld  kiviteli  terve  rendelkezésre  állnak,  a 
megvalósítás a szükséges bekerülési költség biztosítása után megkezdhető. A beruházás becsült 
költsége: 12.000.000-13.000.000 Ft. *

- Balázs B. u. 3. mögötti közös zöldterület, közös zöld kiviteli tervét javasolt elkészíttetni, hogy a 
magánberuházásban  épülő  lakóház  kivitelezési  munkáinak  befejezésével  egy  időben 
megvalósítható legyen (2012. IV. negyedév). A beruházás becsült költsége 14.000.000 Ft. *
A SEM IX. Zrt. a közös zöldterület kialakításának költségviselésébe a magánberuházót be kívánja 
vonni.

 
(* = a becsült költségeket a SEM IX. Zrt. határozta meg)

Fentiekre  -  de  különösen  a  jelenlég  még  tervezési  szakaszban  lévő  2012.  évi  önkormányzati 
költségvetésre  –  figyelemmel  végleges  programra  a  költségvetési  rendelet  elfogadását  követően 
készíthető kellően alátámasztott és megalapozott javaslat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2011. december 1.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./ elfogadja a 2012. évi lakóház-felújítási program javaslatról szóló előterjesztést.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően tegye 
meg  a  szükséges  intézkedéseket  a  Márton  utca  5/a,  Balázs  Béla  utca  14.  sz.  alatti  épületek 
felújításának megkezdése érdekében.
Határidő: az  eredményes  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása,  valamint  a  vállalkozói  szerződés 
megkötését követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester



3./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferenc tér 9. sz. alatti épület felújítására vonatkozó közbeszerzési  
eljárást a kivitelezéshez szükség forrás rendelkezésre állását követően indítsa meg.
Határidő: a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

4./ felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a  Viola 37/a., Gát utca 3., Gát utca 8-10. szám  alatti 
épületek fővárosi  rehabilitációs pályázatra  történő benyújtásáról,  valamint  a Viola  utca 37/b.  és a 
Balázs  Béla  utca  13.  sz.  alatti  épületek  fővárosi  rehabilitációs  kiegészítő  pályázatra  történő 
benyújtásáról,  a  Fővárosi  Önkormányzat  által  a  jövő  évben  várhatóan  kiírandó  pályázat  
függvényében.
Határidő: fővárosi rehabilitációs pályázat közzététele
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

5./ felkéri a SEM IX. Zrt-t az önkormányzattal kötött Megbízási Szerződésben foglaltak alapján, hogy 
intézkedjen a Páva utca (Tompa utca és Mester  utca közötti  szakaszon) átépítéséhez szükséges 
útépítési hatósági engedélyek beszerzése iránt a 2012. évben várható források figyelembe vételével. 
Határidő: a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: SEM IX. Zrt.

6./ felkéri a SEM IX. Zrt-t az önkormányzattal kötött Megbízási Szerződésben foglaltak alapján, hogy 
intézkedjen 
- a Balázs B. u. 3. mögötti közös zöldterület terveztetése és kivitelezése, 
- valamint a Balázs B. u. 7. mögötti közös zöldterület kivitelezése, Tűzoltó utca (Liliom utca és Ferenc 

krt. közötti szakasz) díszburkolat kiépítése, Vendel utcai sportcsarnok előtti közterület rendezésével 
összefüggő kivitelezési munkálatok elvégzése iránt 

a 2012. évben várható források figyelembe vételével. 
Határidő: a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: SEM IX. Zrt.

7./  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  Markusovszky  park  III.  ütemének  kivitelezésére  vonatkozó 
közbeszerzési eljárást a kivitelezéshez szükség forrás rendelkezésre állását követően indítsa meg.
Határidő: a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

8./ felkéri  a  Polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  2012  évi  végleges  és  kellően  megalapozott 
rehabilitációs  program  elkészítéséhez  szükséges  épület-állapotfelmérések  felülvizsgálata, 
aktualizálása, szükség szerinti elkészíttetése iránt, forrás rendelkezésre állását követően.
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester


