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Táľev : Válaszlevél közmeghallgatásra

Tisztelt Uram!

Köszĺinettel megkaptuk a 2016. decembeľ 20-i körĺneghďlgatás kapcsán feltett kérdéseit,

amelyekkelkapcsolatbanazatábbiakľóltájékoztatom.

A Józsefuaros Ú1ĺepil programnak kĺisz<inhetően az elmúlt években a keľtilet szinte

minden köztere megszépült, a kozintézmények megújultak és elkezdődtĺtt a lakőhazak

felujítísa is. Ez utóbbi céLra az onkormányzat I mi||iLĺľd forintot biztosított 2015-ben és

2}|6-barl,jövőre pedig ismét csaknem 1 milliárd foľintot szźnrá.

Az onkormĺĺnyzat a tnsasházi felújíüások megvalósítasźůloz a Tarsashĺáaaknak adható

önkoľmányzati tźmogatásokľól szóló rendeletben foglďtak a|apján biztosít támogatźst. Az
igényléséhez benyújtandő pá|yźaati dokumentáció részeként a szabáIyozÁs ugyan nem írja

elő megvalósíthatósági tanulmany bemutatását, ugyanakkoľ a fehijíüások előzetes felméľése

érdekében megk<ivete|i azt, hogy a t.ársashźa legalább két árajánlatot és időbeli ütemtervet

nyijtson be az elvégezru kívant munkďatokra vonatkozőan, továbbá egyes felújítások

esetében statikai szakvélemény csatolasát is előírja. A jogszabźůybízoĺyos felújítások esetén

a minél alaposabb állapotfelĺnérés érdekében építési engedély beszetzését vagy

telepiilésképi bejelentési eljaľás lefolytatasát Ąa elő a munkďatok megkezdését

megelőzően.

A Józsefuĺáľosi Galéria és Rendezvényközpont kozmiĺvelődési feladatokat Iát el, kulturális

programokat, kiállítasokat szervez és bonyolít le. A József kĺirut 70. szám ďatt helyszín

kĺizponti helyen ta|á|hato,t<imegkoz1ekedéssel is kĺinnyen megk<izelíthető a kertilet báľmely

pontjĺáról.
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A Szźnados úti mÍĺvészte|ep erľrek a szempontnak nem feltétlenĺil felel meg és funkciójából

adódóan is eltérő szerepet tölt be, ezért nem cé|szerll a Gďéria áthelyezése. Emellett a

művésztelepen jelenleg nincs olyan helyiség, amely alkalmas lenne aJőzsefvtlrosi Gďéria és

Rendezvényközpont valamennyi funkciójanak befogadźsźra.

Bízom benne, hogy felvetéseiľe sikeríilt kimerítő válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016. december 20.
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