Megjegyzés:

Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön,
a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott
Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon
Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott .ppt sajtóban is leközölhető
rövidített változata, amelyet az önkormányzat a rendezvény után bocsátott a
Casino rendelkezésére, emiatt az eredeti előadással nincs teljes
összhangban.
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EGYMÁSRA ÉPÜLŐ VÁROSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK – TERVEK
BUDAFOK – TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET
KERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
(186/2001, 5/2009)
BUDAFOK - TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET JÖVŐKÉPE:
I. Budafok - Tétény Budapest XXII. kerülete hosszútávon is legyen fenntartható fejlődésű település, amely táji-, természeti-, települési- és
társadalmi környezetével összhangban fejlődik, amelynek mai fejlesztése nem veszélyezteti a város hosszú távú érdekeit.
II. Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület legyen olyan település, amely mintegy 60-65 ezer ember - XXI. századi követelményeknek megfelelő
életminőséget biztosító – otthona.
III. Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület - a kialakuló településszerkezeti keretei között - legyen korszerű és fejleszthető szerkezetű, történelmi
városrészekkel és területfelhasználási egységekkel tagolt város, ahol az egyes építmények és létesítmények azon túl, hogy alkalmazkodnak a táji-,
és épített környezethez, a használati értékük mellett építészeti értéket is képviselnek, hozzájárulnak a települési környezet pozitív irányú formálásához.
IV. Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületében alakuljon ki olyan kisvárosi hangulatú, a kerület és városrészeinek történelmi hagyományait tükröző
településközpont, alközpont, amely helyet biztosít a városi életforma többfunkciós igényeihez.
V. A sokirányú és magas színvonalú ellátás, szolgáltatás biztosítása, az ahhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása a kerületben. Budafok Tétény Budapest XXII. kerület erős és fejlődőképes helyi gazdasággal rendelkező település legyen, mely térségével együttműködve, a kölcsönös
előnyök figyelembevételével fejlődik.
VI. Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület térségi központi helyzetéből előnyt kovácsoló településsé váljon, amely funkciójában és karakterében
is képes ellátni Budapest dél-nyugati kapujának szerepét, melynek alapelve az együttműködés a szomszédos kerületekkel és Pest megyei agglomerációs
övezetben lévő településekkel.
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS PRIORITÁSAI
Az épített és természetes környezet állapotának javítása.
Műszaki infrastruktúra fejlesztése.
Város belső közlekedési hálózatának javítása.
Új, korszerű piac létesítése.
A helyi gazdaság erősítése.
Helyi kulturális hagyományok ápolása.
A rekreációs és zöldfelületi ellátottság minőségének javítása.
Új lakóterületek kijelölése.
Kiegyenlített, kiegyensúlyozott területi ellátás biztosítása a különböző városrészekben.

BUDAFOK – TÉTÉNY
BUDAPEST XXII. KERÜLET
KERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
(5/2009)
2. Városközpont és környezete fejlesztési alapelvei:
A központi területeken jellemzően nagyon vegyes a jelenlegi területfelhasználás. Városközponti, intézményi, munkahelyi, lakó és zöld területek kapcsolódnak össze.
Ebből adódóan karaktere nagyon heterogén.
A fejlesztés célja a budafoki településközpont megújítása új városi főtér kialakításával, a terület kisvárosi jellegének megőrzésével, a kereskedelmi funkciók
megerősítésével, és a közlekedési helyzet átfogó rendezésével.
A kerületközpont rehabilitációja három problémakör megoldását igényli. Az egyik a városközponton áthaladó forgalom enyhítése, a közlekedési
kapcsolatok és a parkolás rendezése. A másik a kereskedelmi funkciók – terület jellegének megfelelő (közterületek állapotának javításával történő) –
megújítása, bővítése; s a harmadik az akcióterületen elhelyezendő egyéb funkciók, szolgáltatások kérdése.
A kerületközpont helyzetének megoldásában összetettsége és egyeztetési igényei miatt első helyen a közlekedési kérdések kezelendők. A Kossuth Lajos utca
forgalmának csillapítása, rehabilitációja az egész terület kulcskérdése, ez azonban nem lehetséges a Pécsi utca megnyitása, vagy a Mária Terézia utca forgalmának
és vele a villamos végállomás együttes rendezése nélkül.
A kerületközpont kereskedelmi funkcióinak megújítására megoldás a Budafoki piac átalakítása, felújítása lehet.
A fejlesztés elsődleges célja az elöregedett, zsúfolt és nyitott piac átalakítása, korszerűsítése olyan módon, hogy az új, fedett épület megőrizze a piac hagyományait,
de javítsa az árusok elhelyezésének, illetve a vevők kiszolgálásának színvonalát és a fejlesztés eredményeként lehetőséget teremtsen új fogyasztói igényekhez
igazodó (pl. biotermék) kínálat koncentráltabb, nagyobb méretű megjelenésére.
A településközpont megerősítésének eszköze lehet a területen elhelyezkedő városi szolgáltatások bővítése, illetve újabbak létesítése.
A városközponti terület szervesebb kapcsolatát a Duna-parti sávval meg kell oldani. Új funkció telepítésére az önkormányzati tulajdonban lévő Hajó utcai
területen van lehetőség. Az értékes terület fejlesztési lehetőségei részletesen megvizsgálandóak, a városközponti jelleghez illeszkedve – esetlegesen a XI. kerület
szomszédos területeit érintő közös fejlesztés keretében – sor kerülhet például egy rekreációs park, sportlétesítmény ill. kereskedelmi és lakófunkció létesítésére is.
Gondoskodni kell a városközpont, vasút és 6-os sz. főút által terhelt zaj- és rezgésvédelméről.

Integrált Városfejlesztési Stratégia
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület
(315/2008 (10.16))
A kerület hosszú távú jövőképe:
Természeti és társadalmi környezetével összhangban fenntartható módon fejlődő, lakói számára megfelelő életminőséget
biztosító település, amely ellátja Budapest délnyugati kapujának szerepét.
Tematikus célok:
A kerület hosszú távú, átfogó céljainak
megvalósítása érdekében a következő 7-8
évre vonatkozóan az alábbi középtávú
célokat tűzi ki:
•Fejleszthető szerkezetű tagolt város
építése, építészeti értéket képviselő
építményekkel.
•Környezetvédelmi problémák
mérséklése, a természetközeli, jó
környezetminőségű területek
megtartása.

Integrált Városfejlesztési Stratégia
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület
(315/2008 (10.16))
Város rész szintű célok Budafokra vonatkozóan:
Átfogó cél: Többfunkciós településközpont kialakítása
A településrésznek olyan központi szerepet kell betöltenie a kerület életében, amellyel
motorja, integráló ereje lehet a teljes kerület fejlődésének. A kisvárosi jelleg és a történelmi
hagyományok megőrzése mentén a kerületrész fejlődésének elősegítése érdekében fejleszteni
kell az idegenforgalmi szolgáltatásokat és megújult szereppel kell ellátni a köztereket,
parkokat, korszerű kereskedelmi központtá kell fejleszteni a piacot.
Specifikus területi részcél: A borászati tevékenységek és a turisztikai szolgáltatások
kapcsolatának megteremtése
A célokhoz az alábbi számszerűsíthető mutatók rendelhetők:
– Helyi épített örökség részét képező épületek felújítása 15-20 db.
– Csökkentett forgalmú övezet növelése 1,5-2 km2-el.
– Rehabilitált zöldfelület területének növelése 0,5 hektárral.
– Kerékpárút hálózat bővítése 2-3 km-rel.
– Új munkahelyek teremtése 20-30 fő számára.
– Új sport funkciók telepítése 3-5 db.

Integrált Városfejlesztési Stratégia
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület
(315/2008 (10.16))

AKCIÓTERÜLET: Budafok központ rehabilitációja
Az akcióterület határai: Duna utca – Duna folyam –
Donszky Árpád utca – Kossuth Lajos
utca – Dietzl lépcső – Hosszúhegy utca – Fehérhegy utca –
Kölcsey utca – Savoyai Jenő tér – Mária Terézia utca.

A fejlesztés célja a budafoki településközpont megújítása új
városi főtér kialakításával, a terület kisvárosi jellegének
megőrzésével, a kereskedelmi funkciók megerősítésével,
és a közlekedési helyzet átfogó rendezésével.
A kerületközpont rehabilitációja három problémakör
megoldását igényli:
Az egyik a városközponton áthaladó forgalom enyhítése, a
közlekedési kapcsolatok és a parkolás rendezése.
A másik a kereskedelmi funkciók – terület jellegének
megfelelő – megújítása, bővítése;
A harmadik az akcióterületen elhelyezendő egyéb funkciók,
szolgáltatások kérdése.

A belváros közlekedési átalakítására
vonatkozó, egyeztetés alatt álló
tervjavaslat

A KERÜLETKÖZPONT ÁTMENŐ FORGALMÁNAK ENYHÍTÉSE
A kerületközpont helyzetének megoldásában összetettsége és egyeztetési
igényei miatt kiemelt helyen a közlekedési kérdések kezelendők.
A Kossuth Lajos utca forgalmának csillapítása, rehabilitációja az egész
terület kulcskérdése, ezzel szorosan összefügg a Mária Terézia utca
forgalmának és vele a villamos végállomás rendezése és a Pécsi utca
megnyitása.
Szempontok:
Mária Terézia utca átépítése. Kiszolgáló utcai csomópontok átalakítása.
Kossuth Lajos utca vegyes forgalmú, gyalogos prioritású, flexibilis kialakítással.
Villamos végállomás átalakítása.
Zöldfelületek növelése (pl: villamos vágányok között).
Kapcsolódó gyalogos felületek megújítása.
Környezeti terhek csökkentése (zajcsökkentés csendes aszfalttal)
Vágóhíd utcai átvezetés, 6-os úti csomópont vizsgálata.
A tömegközlekedési viszonylatban külön téma a közforgalmi kikötő
létesítése, a Duna utca vonalában, vagy a Városház tér magasságában.
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„Budafok-Belváros megújul” program - megvalósuló alkotások a városfejlesztés katalizátorai lehetnek

Tágabb területre vonatkozó átfogó környezetalakítási (városépítészeti) koncepció terv és városrész
megújítási program, amely rendszerbe foglalná, a már megindított és a jövőben megindítandó városfejlesztési
beruházásokat. Főként a zöldterületi funkciók, térstruktúrák tervezésére adna iránymutatást.
Budafok-Belváros területén elindult az épület homlokzatmegújítási program.
A program egyik része az önkormányzati tulajdonban álló belvárosi épületek homlokzati és tető felújítása.
Másik része pedig a belvárosi magántulajdonú épülettulajdonosok számára homlokzat- és tetőmegújítási
támogatási pályázati rendszer kialakítása.

Hosszas előkészítő tárgyalások után megújult a Posta épületének homlokzata.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! EGÉSZSÉGETEKRE!

BUDAFOK-BELVÁROS JÖVŐKÉPE

Rumi Imre, kerületi főépítész

Budapest, 2014. június

