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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi x

A Vrárosgazdálkodási és Pénziigý Bizottsćtý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az elóte4esztés megtargyalását.

Tisztelt Képviselő.testĺi|et!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest - Józsefuáros Euľópa Belvárosa Kulturális-gazdasźlg Fejlesztési Program (a továbbiak-
ban: EUB) immáron második iiteme zaj|Ik a Palotanegyedben. Az EUB fö célkitíĺzése, hogy a meg-

újított környezet megfelelő hátteret biztosítson a helý gazdaság fellendĹilésének és az élhető varos

megteremtése számáĺa. A gazdaság fő mozgatórugőja a turiznus. A EUB első ütemében a kulturális
gazďaság-fejlesztési célkitiizések megvalósulźsź.l- céIozza többek közĺitt megrendezett tematikus sé-

ták és piacok, H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ kialakítása, Nýtott udvar pro1.ekt, ,,É1ő
ga|énď' proj ekt megvalósulása.

Atapasztalatok és pozitív visszajelzéseka|apjźn kidolgozásľa keri|t az EUB második üteme, amely-

lyel Önkormányzatunk sikeresenpáIyázott a Főviírosi onkormanyzat źůta| meghirdetett ľÉn_roz
komplex varosrehabilitációs pźiyźuatáĺ. Az EUB második ütemében is számos kulturális gazdaság-

fejlesztési projekt segíti a klt(izött célok megvalósítását.

Az EUB második ütemének keretében a kulturális funkció erősítése cé1ljźtbći a helý civil közösségek
bevonásával elkészĹilt a Palotanegyed turizmusfejlesztési koncepciója, mely illeszkedik a

Palotanegyed fejlesztése soľán már kialakult brandhez és mé|tq ?ł. ýęíte.Ít.' 
kĺ.-ľ"zet, értékelhez.
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Mivel a kerületben a leglátogatottabb desztináció aMagyar Nemzeti Múzeum, egyéb kiemelkedő

célpont a negyed turisztikai kínálatában nem szeľepel, a kulturális turizmus fejlesztése során az

egész negyed egységes viárosi élményére kell a hangsrilý fektetni. Amíg a Magyar Nemzetí Múzeum
kiindulási állomásként funkcionálva alkalmas a kulturális turizmus vonzäsźna és kiterjeszésére,

addig további kulturális intémények és kiegészítő funkciók megtelepedésével biztosítható tesz az

egységes varosi élméný nýjtó kulturális negyed létrehozása. Ebben lehet kiemelkedő szeľepe a

Galéńa negyed kialakításrának, azért is, mert - ahogy a turizmusfejlesztési koncepció arrarźlmutat -,,

a mai turisták a megszerezhető tudas helyett, solĺJ<al inkább keresik a személyesen megélhető él-

méný.

A Palotanegyedben koncentráltan elhelyezett Galéľifü alkalmasak lehetnek interaktív tájékoztatás,

személyes, lęgmplex élmény megszerzésének a biztositásźra.

Végiil _ elképzeléstink szeľint - a Galériák jelenléte, a negyedben nagy számban előforduló ťratal

miivészeket is segíti, kiilön<js tekintettel a kulturális és művészeti kezdeményezésekre, támogatóan

hat a kreatív ipaĺág megtelepedésére, a fiatalok kezdő váIIalkozźsainak elősegítéséľe. Miĺdezze|
egyĹitt vfuható az alulhasznosított, iires üzlethelyiségek funkcióvalvaló megtöltése.

Mindezek szolgáljfü a Palotanegyed kulturalis-gazdaság fejlesztési célkitiízéseit.

II. A beteľjesztés indoka

A Magyarország helý önkormányzataĺről sző|ő 2011. évi CLxxXD(. törvényben (a továbbiakban:

Mötv.) 23. $ (5) bekezdése 7. poĺtja szerint a kerületi önkormányzat feladata kiilönösen a turizmus-

sal kapcsolatos feladatok ellátása, a 13. pontja szerint a helyi közmiĺvelődési tevékenységtźtmogatźr

sa, a kulturális örökség helyí védelne.

A Galéria negyed kialakítása beruhazási, kcizösségépítési és gazdastryösztönző tevékenységen ke-

resztiil szo|gźija a váĺosrész éľdekében tevékenykedő civilek önmenedzse|ó háIőzatát, a kulturális

negyed létrehozásźt1 a városrészpozitív megítélésének elősegítését, és az egyedi városképi karakter

megeľősítés ét, ezáIta| a városrész turisztikai vonzeĘének növelését.

A Galéńa negyed kulturális-gazdasěry fejlesztési programjának elindításĺához a Képviselő-testiilet

döntése szĺikséges.

III. Döntés célja' pénzĺigyi hatĺĺsa

A döntés cé|ja a Galéria negyeđ kulturális-gazdaság fejlesztési progÍam elindítása, a kialakításához

sztikséges feltételek vizsgá|ata,valamint a megvalósításhoz sztikséges források felĺnéľése'

A döntésnek pénnlgyi hatása nincs.

rV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet dĺjntése a Magyarország helyi önkormányzatairőI sző|ó 2011. évi CLXXXD(
törvény 23. $ (5) bekezdés 7 .,13. pontján, valamint a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|ábbíhatározati javaslatelfogadását.

HATÁRozÁ,TI JAvAsLAT

A Képvisető-testĺĺlet űgy dřint' hogy

1. támogatja a Palotanegyedben Galéria negyed kulturális-gazdaság fejlesztési program elindítását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. februfu 19,



2. ahatźrozat 1. pontja alapjrán felkéľi a Polgármestert a Galéńa negyed kialakításahoz szfüséges
feltételek (pl. személyi,ttrgý, jogszabá|ý környezet) izsgá|atźra és a megvalósításhoz szük-
séges források felĺnérésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. ápńlis 30.

A dłintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztály, Kis-
falu Kft.

Budapest, 2015. február 5.

gľy,Ąttila
olgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző
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