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Yárosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Hatźrozatí javas|at a bizottság' szämára: A Varosgazđźikodási és Pénzügyi Bizottság
j avasolj a a Képviselő-testtil etnek az előteri es ztés mefiárgyal ás át.

Tĺsztelt Képvĺselő-testiilet!

A VIII. kerĹilet Józsefuáros Teleki Lász|ő tér, ,,FiDo'' tér és Ká|vána tér sok más köztenilettel
együtt teljes egészében megújult a 2014. év folyamán. A fejlesztés eredményeképpen a főváros
ta|án|egszebb közterei jöttek létre, melyek jelentősen j avítjźk a kertiletről alkotott képet.

A Magyar Uľbanisztikai Taľsaság és az ICoMoS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2015-ben is
meghiľdette a Köztérmegujítási Nívódíj pźiyźzatát, mely díjra keniletĹink a Ká|vána teret és a
Teleki Lźsz|ő teľet a FiDo téľľel közĺisen jelölte a lakókörnyezetközterei kategóriában. A pá|yźnat
benyújtásáról a Képviselő-testtilet 84l20I5. (III.19.) számíhatáĺozatźlban döntött.

A meghirdetett határidőig - mely 20|5. március 30-a volt _ az onkormányzat sikeresen benýjtotta
kétpáIyźzatát atervezőkkel és kivitelezőkkel egyĹittműködve a Kźivźľ:ratér rehabilitácíőjaés Teleki
Lász|ő tér _,,FiDo'' tér ľehabilitációja címmel.

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICoMoS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2015.
május 27-én ktildött levelében tájékoztatta az onkoľmányzatot aĺĺól, hogy a Bírźiő Bizottság
đontott a 20|5. évi Kĺiztérmegujítási Nívódíj nyerteseiről. Ennek éľtelmében a lakókörnyezet
közterei kategóriában díjat kap Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuárosi onkormźnyzata a
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,Kźlvétťra tér rehabilitáciőja, címú munkájával, míg keľületiink 'Teleki Lászllő tér _ ,'FiDo'' tér
rehabilitációj a' címtĺ munkája dicséretben részesül.

A nívós elismerések díjźúadő ünnepségére 2075. auguszfus 26-28-áĺ keľül sor a XX. országos
Főépítészi Konfeľencián, Miskolcon.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20|5.június 1 5.
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