Eľ..ő'teľ$es'ro'.tés
Budapest Józsefvárosi Onkoľmá ny zat
Ké iselő.testĺilete szőlmára
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj

a: 20|4. augusztus 27

. sz. napiľend

.

Táľgy: Javaslat dtintések meghozataláľa a Baross kocsiszín fejlesztésével kapcso|atban

A

napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni,

a

döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség

szükséses.
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Bizottság

.

Hattlr ozati j av as|at a bizottság számźr a:

a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszo|gźL|tatási Bizottság javasolja a Képviselőte

stületnek az e|őteriesďés me gtárgy a\ását.

Tisztelt Képvĺselő-testůilet!
I. E|őzmények
Budapest VIII. kerület Jőzsefvárosban található, a BKV kezelésében és a Főváľos tu|ajdonában álló
Baross kocsiszín, mety Budapest légľégebbóta (1889) ĺizemelő ilyen jellegű üzemteľtilete. A Fiumei
út - Dobozi utcaá|ta| közľefogott mintegy 18 000 m2 alapteľületen fekvő létesítményfejlesztésen már
ľégenesett át, mely nemcsak annak műszaki elmaradottságát je|zi, de sajnos hozzźĄáru| a kocsiszín

A

környékének j elenlegi rendezetlen képéhez is.

A terület fejlesztése és új funkcióval való ę||átásarégőta kívánatos, mely nyomán f014-ben a fóvárosi
Tematikus Fejlesztési Programok (a továbbiakban: TFP) projektjeként is rögzítésre kertilt. A f01,4.
június 30-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés az |f7ll20|4. (06.30.) számű hatźrozatában elfogadta a
Barnamezős terü|etek fejlesztése Tematikus Fejlesztési Programot, valamennyi keľületi
projektjavaslattal.

II. A beteľjesztés indoka

A Baľoss kocsiszín uzemszeru működtetését a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)nem kívánja
tovább fenntartani, ezért a közeljövoben az innen üzemeltetett villamosok is új állomáshelyre
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kerülnek. Az üresen maľadó, megtartásra éľdemes csaľnoképületek új funkcióval való ellátása és az
egész terület rijrahasznosítása a kerület egyik kiemelt célja. Ennek érdekében Józsefi'áros a Fővárosi

Önkoľmányzattal és a BKK-val együttmrĺködve Szeľetne egy részben józsefuárosi kĺjtődéstĺ
konnyűzenei kulturális központot és múzeumot létesíteni.

A

Főváros feladata, hogy a TFP-k cé|jai az operatív Programok céljai közott is szerepeljenek, így a
fenti közgyűlési döntésben elfogadott projektek további kidolgozása indokolt.

III. Tényállási adatok

A BKK

várhatóan a jövőben megsziĺnteti a Baross kocsiszín üzęmi területként való hasznosítását,
mely után a Fővárosi onkoľmányzat tulajdonában á||ő terĺilet üresen maradna. Az éľtékeshelyen
fekvő csarnoképtiletek hasznosítása mindenféleképpen megoldandó fe|adat, melyben Józsefuáros
érdekeinek figyelembe vétele kiemelten fontos. A kerület tervei között egy könnyűzenei kultuľális
központ kialakítása szerepel, melyben helyet kapna ery múzeum, valamint egy koncerthelyszín és
számos próbaterem is.

Továbbá a Tematikus Fejlesztési Programokban a Barnamezős teľületekre vonatkoző 7 jőzsefuárosi
projektjavaslat között szerepelt a Baross utcai villamosremíz hasznosítása is, melyről a Fővárosi

Kozgyűlés döntött.

fV.

Diintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

A

döntés tartalma: a Képviselő-testĺilet atervezett Baross kocsiszín helyén megvalósuló könnyűzenei
kulturális központ és múzeum megvalósításának előkészítéséhezkapcsolódó fe|adatok elvégzéséhezkoncepciótervek elkészítése- fedezetet biztosít.

v.

A dtintés célja' pénziigyi hatása

A

döntés cé|ja a tervezett Baross utcai könnyuzenei kulturális központ és múzeum |étrehozésźthoz
kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzése.
e Ft fedezet szükséges, melyetjavaslok a 1 1 10701 cím működési cél- és általános taľta|ékonbelül a városmarketing taľtalék e|őirányzatból biĺosítani.

A fejlesztési koncepció tervének elkészítéséhez500,0

VI. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testi'ilet döntése a Magyarország helyi

önkoľmányzataiľóI sző|ő 2011. évi CLXXXIX.

törvény 41. $ (3) bekezdése a1apjánhozzameg.
Kérem az a|źbbi határ ozati j

avas I at

el

fo gadás át.

H.łľÁnoz,łTIJAVAsLAT
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.

felkéľia polgármesteľt, hogy folytasson tárgya|ásokat a Fővárosi tnkormányzattalés a Budapesti
Közlekedési Központ Zrt.-ve| a Baross kocsiszín könnyiĺzenei ku|turális központ és múzeum
céljából töfténő hasznosítása és fejlesztése érdekében.

Felelős:

Polgáľmester

Hatáľidő: 2014. augusztus f7

2.

.

a Baľoss utcai kocsiszínre készítendofejlesztési koncepció készítésére500,0 e Ft-ot biĺosíta
városmarketin g működés i céltartalékteľhéreonként v á'||a|t feladatként.

Felelős:

Polgármester

Határido: 20l4. aususztus f7.

3.

f'

pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 működési cé| és általános
tartalékon belül a városmarketing céItartalék _ önként vállalt feladat - e|őirányzatról 500,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11706-0f cím - önként váIlalt feladat - dologi kiadási e|őirányzatra'

a) a

Felelős:

Polgáľmester

Határidő: 2014. augusztus f7.

b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló
következo módosításán

źúv egy e fi

ľendelet

gyelembe.

Felelős: polgármester
Határido: legkésőbb 2014. december 31.

A

döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészitigyosztály,
Pénziigyi Ügyosztályo Po|gáľmesteľi Kabinet.
Budapest, 2014. augusztus

1

8.

frĄ|n

dľ. Kocsĺs Máté
po|gáľmesteľ
Ą

Törvényességi ellenorzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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dľ. Mészáľ Eľika

a|jegyző

