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Tisztelt Uľam!

Köszönjiik, hogy megtisztelte onkoľmiínyzatunkat és a 2015.

észrevétellel fordult hozzźlnk. Engedje meg, hogy felvetéseire az
össze válaszomat.

TéĄékoztatom, hogy a Budapest VIII. kerület, ' szźlm a|aÍti épület _ az

53/2011. (V[I.25') sz. NEFMI rendelet 50. .$-a a|apján _ miĺemlék. A védetté nyilvĺĺnítás
cé|ja az 1896-ban Kauser Gyula tervei szęrint épiilt, histotizá|ó stílusú Lakóhaz (Seenger-

haz) és ahozzá csatlakozó, a XIX. száaad második felében és a XX. szánad első felében

épült műhelyépületek építészeti, képzőmuvészeti védelme. Az épületen bármilyen típusú

beavatkozłĺst (felújítást) végezni a bérlőknek csak a hataskönel és illetékességgel ľendelkező

oľökségvédelmi Hatóság (Budapest Főváros Kormányhivata|a V. kęrĺileti Építésiigyi és

orökségvédetmi Hivatala orökségvédelmi osztály) és a tulajdonos (Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefráľosi onkormányzat) hozzájaľulásával lehet.

A ' szám a|atÍi épiilet jövőbeli sorsát illetően többféle elképzelés

felmeľĹilt, az onkoľmányzat keresi az arryagi és taľtďmi lehetőségeket az lngat|an minél

teljesebb körű hasznosítlĺsĺĺra. Az épület jövőjének meghatározźtsa a képviselő-testii]et

hatasköre, e tttrgyban döntés ez ídáig még nem született. Mindaddig, aľrig az épület

véitozaÍIarlul önkoľmányzati tulajđonban van, a JGK Zĺt. onkoľmányzati Héu'kezel(5Irodája

természetesen maľadéktalanul e||étja az á|talános kezelési, karbantartási és iizemeltetési

feladatokat.

|082 Budapest,Baross u'63_67..Te|eíon: 06 l 459 2|00 . E-mai|: po|garmester@jozsefv'aros'hu . wwwjozsefuaros.hu 1

évi közmeghallgatásľa

alábbiakban foglaljam

loŐ,sgnnÁr &
oNKoRľr,tÁNvzATffi



BUDAPEST rŐvÁnos vllt. rce RÜlrr JŐzsrrvÁnost oNronvÁNyzRr
. DR. Kocs|s MÁTÉ

PoLGÁRMESTER

A sz. alatti épĺilet köľnyezetében található Tavaszmező utca 7.I3,, 17.

és i4-i8. sz. a\aĹt működik az obudai Egyetem központja' a Bánki Donát Gépész- és

Biztonságtechnikai Mémöki Kar, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kaľ, a Keleti Károly

Gazdasági Kaľ, a Tľefoľt Ágoston Mérnökpedagógiai Központ és egy Diákotthon, amelyek

egyĺitt valóban Campusként miĺköđnek, aktív egyetemi életet vonzva a környékĺe. Ezen

Campus bővítésének terueiről, elképzeléseiről aZ Egyetem nem tttjékoztatta az

onkormiínyzatot.

Bízom berľre, hogy a levelében felvetett kérdésekľe sikeľült kimerítö vźńasszal szoIgálnom.

Budapest, 2015. december 10.

-..--Tisztelettel:
Y.

|082 Buda.oest,Barossu. 63-67'.Te|łjon: 06 | 459 2|00 . E-mai|: polgarmester@jozseívaros.hu .'l.^ivr.v'jozsefuaros.hu Z

- !4\&%rul E)
H dl

Qľg5,*"ý

Il, toŐs'B,ĄRÁr &
oNronľv.tÁNvznĺffi


