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Válaszlevél kózmeghall gatásra
Tisztelt Asszonvom!

Köszönjük,

hogy megtisztelte onkormanyzatunkat és a 2015. évi közmeghallgatásra

kéľdésselfordult hozzéĺlk, Engedje meg, hogy a feltett kéľdéseireaz a|ábbiakban foglaljam
össze váIaszomat.

Azországgyíi|és2012'janurírl-jével létrehoztaaNemzeti Kozszo\gćlati Egyetemet, amely
az eljövendő geneľációk számara ahaza szo|gá|atának' védelmének,szeretetének és a közjó

iranti elkcitelezettségnek emblematikus intézménye, a közszoIgźiat akadémiája lesz. Az
egyetem egységes elhelyezése azorczy-keľt teľÍileténa Ludovika Campusban valósul meg.

A

a Pollack Mihály tervezte klasszicista foépiilet
vette kezdetét. A kormĺíny4,5 mťl|ifud forint költségvetési fonást

Ludovika Campus beruhazás

ľekonstrukciójával
kĹilönített el a célra, hogy Ktizép-Európa egyik legszebb épülete' az egykori Királyi
Ludovika Akadémia visszanyeľje régi fenyét, megvalósítva a történelmi múlt és a 2I.
századi technológia ta|áIkozását. A felújítás2014 tavaszáĺabefejeződött, a megújult éptiletet
orbán Vikĺor miniszterelnök mrírcius 31-én adta át a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetemnek.
Az épi.itet a színvonďas felujítasért 2015-ben ÉpÍtőipaľiNívódíjat kapott.

A

Koľmány az ĺ5|2/2015.(VII'23.) Korm. hatátozatépal a Ludovika Campus 2015-2018
közötti fejlesztésére ttjbb mint bruttó harmincmilliárđ forintot biaosított a központi
költségvetésben. Ennek keretében el kell készĹilnie egy új oktatrĺsi épületnek, a
rendészettudományi kar kollégiumának és speciáIis képzésiépĺiletének,továbbáa Ludovikaszáľnyépületben a közigazgatás-tudománý karnak kell biztosítani bizonyos oktatási
funkciókat. Mindezek mellett ahatérozat előírja sportlétesítrnények_ közh:ik uszoda és lőtér
megvalósítźsźt,vďamint a Ludovika-szrámyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem
éptiletébenoktatási, kultuľális, spoľt. és egyéb kiszolgáló funkciók kialakítását. Ugyancsak a
következő harom év feladatai kĺlzĺĺttszerepel az orczy-park felújítása, utóbbi keretében
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Iovarda, istálló és egyéb lovas létesítményekrekonstrukciója, kialakítása, a Népligethez való
kapcsolóđás lehetoségének megteľemtésével.

Mindęzzę| parhuzamosan 2017-ben megkezdődik

a

Ludovika Campus fejlesztésének

mrásodik üteme is. A 20|7 és 2020 közötti feladatok között szeľepel a hadtudományi és
honvédtísztképzőkar speciális bentlakásos képzésiközpontja, valamint akatasztrőfavédelmi
speciális képzésiközpontj a létesítményeinekkialakítása.

A

benlhazás végeztévelJózsefuáľosban egy hektánal nő a zo\dfe|ulet, az állandó rendoľi
jelenlét erősíti a kozbinonságot, bővülnek a józsefuarosiak kulturális-szabadidős
Iehetőségei, hiszen a fejlesztési tervben szeľeplő sportlétesítmények- a ťedett uszoda és a
sportcsarnok - a kęľület |akői számélľa is nyiwa lęsznęk.

A

Magdolna Negyed Programhoz hasonló orczy Negyed Program kidolgozása jelenleg
folyamatban van. Az egész negyedľe kiterjedő fejiesztési elképzelésekĺetekintettel az
ütemterv konkĺétkialakításához és a program megkezdéséhez az Önkormányzatnak küIső
foľrások bevonásara is szüksége lesz' A koncepciót kialakításakoľ a teljes lakosság
megismerheti majd.

Bízombenne, hogy a levelében felvetett kéľdésekresikerüIt kimeríto válasszal szolgálnom.
Budapest, 2015. december
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