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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság véleményezi,x
Emberi Erőforľás Bizottsá g v éIeményezi
Határozatj jav as|at a bizottság. számár a:
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnęk az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt KépvÍselő.testiilet!
I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Budapest jellegzetes fiiggőfolyosós, bérházas beépítések<ivetkeztében az épületek a telekhatáron tílzfa|lal csatlakoznak egymáshoz. Ennek következtébęn az eltérő beépítésimagasságoktól vagy a telekadottságokmiatt, nagyméretű tuzfaLak alakultak ki, melyek a harmonikus
városképet lerontják, méľettik és esetenként rossz műszaki állapotuk miatt. Budapesten több
kerületben már elinduIt a ĺlzfalak városképbe illeszkedése érdekében azok mua|kotásokkal
történő feđése.Ez źůtal.ábanún. Tiizfalfestési program keretében töľténik, mint például a VII.
kerületben is, az onkormányzat,muvészek, civil szervezetek' lakóközĺjsségek összefogásával.

Cél egy élhetőbb város, szebb városkép kialakítása' ahol a lakók és az iđę|ttogatók is még
inkább a sajátjuknak érzĺksziĺkebb és tágabb lakóköľnyezetĹiket. Ez a javas|at elősegítheti
aztis,hogy a falfestések és gľaffitik ľendezettebb keretek kozé kerüljenek, a város kulturális
elemeivé váIjanak.
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Józsefuárosban két helyszínen készrilt eddig ilyen alkotáJ: á ľolnai Lajos utcai bölcsőde
melletti tílzfa|on, illetve a Kisfaludy utca 7. szám alatti üľes telek két határoló épületén.
Több helyszín is alkalmas lehet még ilyen fajta tűzfalfestésre, mint p1.: a Kőris u. és Kálvária u. saľka, a Baross u. 89., illetve apane|htzak végfalai.

A megvalósítźs páIyźnatos formában képzelhető el. A teljes pá|yźzati költségvetést

és prog-

ramot ki kell dolgozni a lebonyolítás és a finanszírozásmeghatźtrozásának érdekében.EIőzetes tervek szerint az onkormźnyzatváIIa|ĺá a kivitelezés teljes költségét, a tervezést és a
festést pedig pźiyazatútján kiválasztott hivatásos művészek készítenékel.

Tekintettel arra,hogy atuzfalak tźrsashźzitulajdonban vannak, így a társashźzak beleegyezésę is szükséges egy-egy kiválasztott helyszín esetében.
II. A beteľjesztésindoka

A rosszul hőszigetelő, leľomlott állapotu t(lzfalak lerontják a keľtilet összképét. Budapesten
a probléma megoldásáľa ľégebbóta alkalmazzák a tuzfa|ak művészeti alkotásokkal való

díszítését.A kerületbęn eddig nem készült átfogó program a probléma megoldására. A20T6.
évi költségvetés készítéseelőtt szükséges meghatźrozni a program költségeit' hogy időben
lehessen vele tervezni.

A Józsefuárosi onkoľmányzattulajdonában lévő közteriiletek haszná|atfuő| éshaszĺá,|atának

ľendjéről sző|ő 18/2013. (IV. 24.) önkoľmáĺyzati rendelet a|apján a Képviselo-testtilet döntése sziikséges a múvészetialkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészeti alkotásnak
nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezéséhez

III. Dtĺntéscélja' pénzügyi hatása

A

döntés céIja lőzsefuáros váľosképkének javítása az üres tuzfa|ak művészeti alkotásokkal
torténő színęsítésével.

A pá|yázati úton kiválasztott múvészetialkotások tuzfa|oĺ történő elhelyezésnek kiviteli
költségét az onkormányzat viselné, mely a progľam részletes kidolgozásaután áIlapithatő
meg a kijelölt tuzfa|ak méretétől és számátol fiiggően.
IV. Jogszabályĺ köľnyezet
Magyarorszźryhe|ý önkormányzatairől sző|ő 20Il. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. $ 8.
pontja szeľint a képviselő-testtilet hatásköréből nem ruhtzhatő át a közterület elnevezése,
kozten' szobor, műalkotás állítása.

Az

építettköľnyezet alakításaľól és védelméről szóló L997. évi LXXVIII. törvény 55. $ (3)
szerint ,,Ha az építmény,építményrészfelújítasa,átalakítása a településkép előnyösebb ki-

alakítása szempontjából vag,, településrendezési okokból vált szülrségessé,ezek lrĺ)ltségei,
továbbá az építményhasználatának az átalakítás miatt tortént koľlátozĺźsábóleredő károk
megtérítése- a munknlatok elvégzésefolytán bekovetkezett éľtékemelkedéslevonásóval - a
települési önkormányzatot teľheli.''

A

Ké.pviselő-testtilet dontése azMotv.23. $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint aJőzsefvárosi onkormźnyzat fulajdonában lévő közterületek hasznźůatźroIéshaszĺá|atának ľendjéről
szőIő I8l2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. poĺtján alapul.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy felkéľia polgármestert

a Józsefuarosi tűZfalfestési pľog-

ram kidolgozására.

Felelős: polgármester
Hatándő: 201 6. március
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A dłintésvégrehajtását végző szewezeti
tály

egység: Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosz.

Budapest, 2015. november 25.
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