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Írásbeli kérdésére, amelyben a Népligetben épülő Fradivárossal kapcsolatos tájékoztatást kér, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 54.§ (4) bekezdése alapján az alábbi 
választ adom. · 

Tekintettel arra, hogy a Népliget Kőbánya, egyben Budapest legnagyobb városi közparkja, kiemeit 
figyelmet fordítunk a terület gondozásával, fejlesztésével kapcsolatos minden kérdésre. 

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a Népliget területén a Kőbányai Önkormányzatnak csekély mértékű 
tulajdonrésze van, és az nem a Fradiváros fejlesztési területe által érintett telkeken található. 
Információink szerint a Fradiváros tervezett fejlesztése nem terjed túl a jelenleg is beépített 
sportterületeken. Erre tekintettel az Önkormányzat vezetése a Fradiváros kapcsán nem vett és nem vesz 
részt tárgyalásokon. 
Tekiritettel arra, hogy az Önkormányzatnak nincs tulajdona az említett fejlesztési területen, a 
területátadással kapcsolatos kérdései nem értelmezhetőek. 
Az előzőekből következően az Önkormányzat nem készíttet tanulmányokat1 szakanyagokat, fejlesztési 
terveket a Fradiváros fejlesztésére vonatkozóan. Az előkészítés során kerületünket semmilyen kiadás 
nem terhelte, és a megvalósítás, valamint az üzemeltetés sem az Önkormányzat feladata. 

Tájékoztatom arról is, hogy a Népligetre vonatkozó új kerületi építési szabályzatról szóló rendelet 
megalkotása természetesen a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre. A Népliget 
fejlesztése ugyanakkor Budapest egyik fontos, összvárosi jelentőségű térségének stratégiai ügye, 
amelyben szükséges állami és fővárosi szerepvállalás is. A Fővárosi Önkormányzat irányításával 
megkezdődött a terület új szabályozásának koncepciószintű előkészítése, amelyben az Önkormányzat a 
kerületi építési szabályzatok megalkotásának szabályozott rendjeszerint közreműködik. A szabályozás 
megalkotásával kapcsolatos eljárásban a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a 
Képviselő-testület az SZMSZ szerinti hatásköreiben fog eljárni. 

Kérem a tájékoztatásarn szíves elfogadását. 
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