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Tisztelt Polgármester Úr!

Az interneten elérhető információk alapján a Kormány már nem csak tervezgeti a Fradiváros 
megépítését a Népligetben, határozatban már pénzeszközöket is rendelt a feladathoz. Sőt – a 
már kijelölt terület beépítése mellett egy vasúti megálló létesítésére is költségvetési keretet
biztosítottak nemrég.
Mindez azt mutatja, hogy a tervezetek már többek, mint tervezetek - a kivitelezés 2017-ben
meg fog indulni.
Ön eddig érdemben nem tájékoztatta a kőbányai területvesztéssel és nem tervezett 
kiadásokkal járó, a Népliget egészére kiható nagyberuházásról a kőbányaiakat.  
Az időközben hozzáférhető írásos és térkép anyagok alapján többféle kérdés is vetődik fel az 
üggyel kapcsolatban, amit – a hatáskörök begyűjtése miatt - csak ön tud megválaszolni. Ezért 
fordulok önhöz a kérdéseimmel:

Tisztelt Polgármester Úr!

 Ki, milyen felhatalmazás alapján tárgyalt a Fradiváros tervezetével
kapcsolatban a kormánnyal/a Ferencváros Klubbal?

 Az átadásra kerülő területek magánkézbe kerülnek? 
 A liget kőbányai területeiért mit kért és mit kapott Kőbánya? 
 Mekkora beleszólást és juttatásokat vívott ki magának Kőbánya a terület 

alakításával és a későbbi működéssel kapcsolatban? 
 Készíttetett hatástanulmányt/szakanyagot és/vagy írásos fejlesztési tervet arra,

hogy a Fradiváros megvalósulása esetén
- azt hogyan lehet Kőbánya hasznára fordítani,  
- kiemelten kezelve benne a vele szomszédos területek fejlesztését?

 Készíttetett hatástanulmányt arra, hogy melyek a várható negatív, elkerülendő 
hatásai a Fradiváros komplexumnak a Népligetben?

 Készíttetett fejlesztési tervet a tervek szerint 2018/19-re létrejövő Fradiváros 
vasúti megálló kőbányai hasznosítására? 

 A közzétett tervezet térképén egy piros vonallal jelölt rész a park legnagyobb
részét érinti. Mi fog történni azon a területen? És ami fontosabb – mekkora
dúlással jár az építkezés, majd a folyamatos működtetés? 

 Mennyibe fog kerülni beruházásban és később üzemeltetésben Kőbányának a 
„nem az övé” Fradiváros?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2016. november 12.
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Melléklet

A tervezet közzétett térképe


