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Tĺsztelt Képviselő Uľ!

Hivatkozással a Képviselő-testĺilet 2016. szeptembeľ 15-ei ülésén az Orczy téĺi remízze|
kapcsolatbarl e|hangzott képviselői felvilágosítás kérésére) az alábbiakľól táĘékoztatom..

A 2o|4. év soriín Budapest Fővaľos onkormányzata a vźrhatő euľópai uniós támogatásokľa
való előkészítési folyamat részeként Tematikus Fejlesztési Program összeállításźi tervezte
több témakörben' többek között a ,,Barnamezős tertiletek összehangolt fejlesztése'' témában.
Ennek keretében keľiilt benýjtásra a Budapest VIII. kerĹilet, Baross utca 130-134. sz. a|atti
reĺrizre vonatkozóan egy projektterv, melynek célja a terĹilet fejlesztési lehetőségeit vizsgáló
koncepció és városépítészeti tervek, javaslatok elkészítése volt. Ugyanene a területre a

Budapesti Kozlekedési Központ Zrt. is pľojektjavaslatot nyújtott be, egy fövaľosi közösségi
közlekedési múzeum megvalósít ásátt cé|ző elképzeléssel.

A Tematikus Fejlesztési Progľam a fenti formában nem keľült benýjtásra, mivel az evőpai
uniós pźůyźľ;atokat más konstrukcióban írták ki. Ugyanakkor a beadott pźttytzati javaslatok
felhasznéiźlsával, a 2015. évben Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Vĺárosepítészeti
Fóosztá|ya összeállította Budapest Bamamezős területek kataszterét (a továbbiakban.
Kataszter), melyet a 20|6. jaĺuźr 27-én a Főváľosi Közgyűlés a 7612016. (I.27.) Főv. Kgy'
hatźrozatával elfogadott. A Kataszteľ pontosítása jelenleg folyamatban van, amelyben
továbbra is szerepel a Budapest VIII. kerĺilet, Baľoss utca 130-134. sz. alattírerniz telke és

épülete. A Kataszter elsődleges cé|ja, a budapesti bamamezős teriiletek funkcióváltásának
elősegítése, a bamarĺezős területek városépítészeti jellemzőinek rendszerezésével és

megielenítésével, valamint szélesköľiĺ tźĄékoztatás a teľĹiletek esetleges értékesítésével
kapcsolatosan. A Kataszter az intemeten is elérhető lesz.

Az orczy t#. remiz Magdolna utcai éptiletsztĺmyának utcai homlo|<zati felújítása a 20|5.
évben,- településképi bejelentési eljarás lefolytatása utan- megtöľtént. Funkcióváltásra nem
keľült sor.
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Az orczy téľiremíz épületegyĹittesének funkcióváltása akkor tud megtöľténni, ha a jelenleg is
ott taľolt villamosokat másik kocsiszínbe át lehet telepíteni. Amennýben ez megtörténík, ez a
kocsiszín mindenképpen felhagyásra kerül. Az átte|epülés helyére és idejére vonatkozóan
jelenleg, a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat nem rendelkezik
információval (korábban felmerült ugyan, hogy a volt Józsefuaľosi pályauđvar egy részéĺ
készülhetne e| az új ľemízéptilet, de a teľület még mindig Magyaľ Allamvasutak zrt.
tulajđonban van, így ez a lehetőség egyelőľe csak nagyon távlati).

Kérem tźĄékoztatásom szíves tuđomásul vételét.

Budapest, 20t6. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Edina
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