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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Lánchíd felújításának következő ütemében a 2022. év nyári szakaszában a budai alsó rakpart a
Döbrentei tér és Halász utca közötti szakaszon 2022. június 18. - augusztus 20. között az autóforgalom
előtt le lesz zárva.
Erre tekintettel ebben az időszakban a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. és a
BKK Zrt. segítségével lehetőség nyílik a hivatkozott szakaszon kialakítani egy, a gyalogosok számára
vonzó programhelyszínt. A terület fővárosi közterület, összesen 1 km hosszú, melyet két szakaszra oszt
a Lánchíd alatt egy szűkítő átjáró. A hosszabb szakasz a Döbrentei tértől a Lánchídig tart (800 m), a
rövidebb szakasz pedig a Lánchíd és a Halász utca közötti szakaszt (200 m) foglalja magában. A
Döbrentei tér felől kb. 100 méteren lépcsősor van a Dunáig, a többi szakaszon végig magaspart
található. Jelenleg négy helyen van lehetőség az alsó rakpart megközelítésére és a szakaszok
végpontjánál akadálymentesen lehet lejutni az érintett területre. Ezen kívül a hosszabb szakasz felénél,
a Várkert Bazár bejáratával szemközt, valamint a második szakasznál (a Lánchíd lábának északi

oldalánál) van lejárat. Egy további lejárat azonban ideiglenesen le van zárva a Lánchíd déli lábánál, ami
jelenleg nem használható.
A hivatkozott terület pihenő-park jellegű nyitott fővárosi közterület, ahol kisebb programok
megvalósítására kerülhetne sor a kerületi lakosság, valamint a civil szféra bevonásával a nyár folyamán.
Erre figyelemmel tervünk, hogy ezen a területen egy olyan ideiglenes, a nyári időszakot lefedő kulturális
és közösségi teret hozhassunk létre, ahol a kerületi kreatív energiák szabadon érvényesülhetnek. Az
ideiglenes, a nyári időszakot lefedő kulturális és közösségi tér a „Buda Plázs" (a továbbiakban: „Buda
Plázs") elnevezést kapná.
A bicikli és rollerforgalom megmaradna, továbbá a programsorozat és a „Buda Plázs" helyszínén
népszerűsíteni kívánjuk az alternatív, további zöld közlekedési formákat.
A fentiek megvalósíthatósága érdekében kérjük a t. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés
alapján hozza meg a döntését arról, hogy az Önkormányzat képviseletében a polgármester kezdje meg
a „Buda Plázs"-hoz szükséges egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal és a fentiekben hivatkozott
cégekkel a Döbrentei tér és Halász utca közti szakasz lezárásához kapcsolódóan és a „Buda Plázs"
közösségi tér kialakítása érdekében.
Az előterjesztés sürgősségi indoka, hogy a hivatkozott ideiglenes kulturális és közösségi tér
kialakítására 2022. június 18. - augusztus 20. között kerülhet sor, mely időpont tekintetében egy
későbbiekben hozandó döntés a közösségi tér sikeres kialakítását és megszervezését kockáztatná,
ugyanis a megszervezéséhez szükséges egyeztetések megtétele a következő képviselő-testületi ülés
időpontjában már elkésettnek tekinthető.
A „Buda Plázs" ideiglenes kulturális és közösségi tér megvalósítására az Önkormányzatot érintő
költségek összege az előzetes egyeztetések alapján 20 millió forint. Az Önkormányzat előreláthatólag
az alábbiak megvalósításában vesz részt: installációk, utcabútorok, kiszolgáló egységek biztosítása,
rendezvények megvalósítása és rendezvényszervezés. A bruttó 20 millió forint fedezete 10 millió Ft
értékben a Költségvetés Általános tartaléka és 10 millió Ft értékben a K6 Beruházások (4. melléklet K61
Immateriális javak „Monitoring rendszer továbbfejlesztése" - 7 874 000 Ft, K67 Áfa - 2 126 000Ft)
rovatokról átcsoportosítással biztosítható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a „Buda Plázs" elnevezésű ideiglenes kulturális és közösségi tér kialakításáról és megvalósításáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a budai alsó
rakpart a Döbrentei tér és Halász utca közötti szakaszon 2022. június 18. - augusztus 20.
között a „Buda Plázs" elnevezésű ideiglenes kulturális és közösségi tér megvalósítását
támogatja.

2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a „Buda Plázs" ideiglenes
kulturális és közösségi tér megvalósítására összesen bruttó 20 millió forint fedezetet biztosít,
melyet 10 millió Ft értékben a 2022. évi költségvetés Általános tartalék és 10 millió Ft értékben
a K6 Beruházások (4. melléklet K61 Immateriális javak „Monitoring rendszer továbbfejlesztése"
- 7 874 000 Ft, K67 Áfa - 2 126 000Ft) rovatokról történő átcsoportosítással biztosít.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a „Buda Plázs" ideiglenes
kulturális és közösségi tér megvalósítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
megvalósítás érdekében a szükséges egyeztetéseket lefolytassa, a szerződéseket a Fővárosi
Önkormányzattal, továbbá a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-vel és a BKK Zrt.-vel és közösségi
tér megvalósításában részt vevő egyéb szervezetekkel, közreműködőkkel megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

