
B U DAPEST rŐvÁnos vl l l. xr n Ü lEr JozsrrvÁRosl oN ronľr,tÁNvznr

oR' rcocsls ľĺÁľÉ
PoIGÁRMFsTFR

részére
Budapest

Iktatószám: 26-547 /2015
IJgyintéző: Szné. Kocsis Beatrix
Telefon: 459-f157
e-mail: szomolanyin eb@jozsefvaros.hu

T á rey : Y ttlaszlev éI kö zmeghal l gatásra

Tisztelt Asszonyom!

Köszciĺ$fü, hogy megtiszelte onkoľmányzatllnkat, és a 2015. évi közmeghallgaüásra
kérdéssel fordult hozzáĺlk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseiľe az a|ábbiakban foglďjam
ö'ssze válaszomat.

A Józsefuárosi onkormányzaÍ.hossztltáui célkitiĺzése ateljes kerĹilet megújítasą beleéľťve
a kerĹilet Iátképének javításät, vonzerejének, népesség-megtartó erejének növelését és a
keľĹiieti életminőség fejlesztését.

A Blaha Lujzatér fővarosi tulajdonú teľiilet' Az onkormtnyzatrégivéęya,hogy a keriilet e
kapuja megujuljon a mdgötte htzőđő Palotanegyed nívójahoz méltó módon. Tekintettel a téľ
funkcíonĺĺlis komplexitástra, a számos szereplőľe, akik a felújításban éľdekeltek, továbbá a
felrijítás költségigényére, mindez csak szímos egyeztetés és átgondolt, gondos tervezés
mellett valósulhat meg, hiszen aB|ahaLujzatér és kömyezetének felújíüása azegészfóviíros
működésére és Buđapest varosképéľe is jelentős méľtékben kihat. Az Ónkonĺrányzat Égóta
mozgatórugőja az érdekeltek közötti egyeztetések lebonyolításának, ezért reméljĺik, hogy a
tér és komplex környezetének megújulĺísa a közeljövőben megvalósulhat.

A Somogyi Béla utca Corvin źlrvhaz_B|aha Lujza tér talá|kozasanéLI Iévó szakaszán
jelentkező csapađékvíz-e|vezetési pľobléma ténylegesen megoldásra vaľó felađat, amely az
átfogó Blaha Lujza téri rekonstrukció keľetein beltil oľvoslásra keľül. Ennek érdekében a
Józsefuĺĺrosi onkormanyzattfugyaLasokat folytat a Fővĺárosi onkormáĺlyzat illetékeseivel. A
miíszaki feltételeket és lehetőségeket vizsgĺálva _ vďamint a Fővrírosi Csatoľnázĺísi Mtĺvek
Zrt. szakembereivel egyezteŤle _ megállapíüást nyert, hogy önmagában az esős időszakban
felgyĹilemtő vízze| éľintett utcaszakasz felbontasa és rijraburkoliísa nem oldja meg a
vízelvezetés problémáj źú, mert a végleges megoldáshoz aBLahaLujzatér Somogyi Béla utca
felé eső és gépjĺáľmÍiforgalmat biztosító úttest-szakaszát is szĺikséges feIbontani, az a|atÍa
hűződő csatorna nyomvonalĺĺnak megujítása és az abba történő bekötések koľszeľiísítése
érdekében.
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A keľületben tallźúhatő héĘak áttapotának javítása érdekében az onkormrĺnyzat a
rehabilitációs pľogĺamok mellett pá|yěuati ľendszert is miĺködtet, amelynek keľetében
valamennyi Íźxsashźznak lehetősége vaĺ ptlytzatot benyújtani a közös tulajdonban álló
épületrészek felújítása érdekében. A támogatható felújítások köľe ľendkívtil széles, kiterjed a
romo s házfa|ak, tlyťalak újj áépíté séľe i s'

Az tnkormźnyzat a támogatźlst vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsĺjn
formájában nyrijtja, amelynek mértéke a beruházás összköltségétőIfiigg. Az 5 millió forintot
el nem éĺő kivitelezési költség esetén atźnsashźnrészérőI annak sÜyo-tlt szükséges önerőként
összegýjteni, míg az 5 millió forintot eléľő kivitelezési összköltségu beruházások esetén a
Tĺáľsashaz ÉszétőI albetét.számtól fiiggően f5,30, vagy 40 7o-os <!nerő mellett igényelhető
támogatás a fennmaradó összegľe, ezen belül a víssza nem téľítendő támogatás és a
kamatrnentes kölcs<in mértékérę vonatkozóan aTfusasház által megielölt aranyban.

A páIyazatok benyrijtćsára folyaĺrlatosan lehetőségĹik van a tarsashrázaknak, igy a 2076,
évben is.

A részletes pályźzati feltételeket, valamint a benyújtandő adat|apot és dokumentumokat a
Tarsashazaknak adható önkormtnyzatí támogatásokról szóló 23ĺ2015. (V.21.)
önkoľmányzati rendelęt tarta|mazza, ame|y elérhető a wwwjozsefuaľos.hu honlapon, a
ľendeletek menüpont ďatt.

A tźmogatźls igényiésének részleteiről bővebb felvilágosítást személyesen iigyfélfogadási
időben vagy telefonon az a|élbbi szeruezęti egységtől kérhet:

Budapest Józsefvárosi onkormányzat P olgármesteri Hivatal
G az ddl ko dd s i Ü gy o s zt áĺy

1082 Budapest, Baross utca 63-67. III./312.
dr. Dékany Szilvia ügłintéző

Tel. : 4 5 9 - 2 5 9 5 ; e -mail : deknnyszi@i oz s efv ar o s. hu

Áttalĺínos célunk egy élhetőbb, szebb vĺáľoskép kialakítása, ahol a lakók és az idelátogatók is
még inkább a sajátjuknak &zik szukebb és tágabb kömyezetĺiket.

A keľiiletben eddig két helyszínen késztilt tiízfalfestĺnény: a Tolnď Lajos utcai bĺjlcsőde

melletĽi ťuzfalon, illetve a Kisfaludy utca7 . szám alalti iires telek két hataroló épiiletén.

A Képviselő-testĺilet múlt heti' decemberi 3-i iilésén tűzfďfestési program kidolgozísáľól
đöntött Józsefuĺíľos vlíľosképkének javítása, az iires blzfalak művészeti alkotasokkal t<jrténő
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színesítésę érdekében. A hĺzfalfestési program elősegítheti aztis, hogy a falfestések a vaľos
kulturális elemeivé válj anak.

Bízombenne, hogy a levelében felvetett kérđésekľe sikeľtilt kimerítő válasszal szolsĺílnom.

Budapest, 2015. december 10.

Tisztelettel:
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