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Tiszte lt Bizottság!
A „Színes Város” program keretében a VVKB 115/2011 (IV.05.) sz. határozatában nem járult
hozzá a mészkővel burkolt felületek festéséhez. A kérelmező ismételten megkereste az
Önkormányzatot, hogy a fenti program keretében a mészkővel burkolt felületeken is
lehetséges legyen a dekorációs festés. Felkértem a program képviselőjét, hogy mutasson be
olyan megoldást, amely közbenső védőrétegként (pl. eltávolítható fólia formájában) kerülne a
nagy értékű mészkőburkolat és a dekoratív festékréteg közé. Flór Péter tájékoztatott, hogy „a
Kemikál Zrt., mint a legrégebbi magyar festékgyártó forgalmaz ilyen anyagot, amelynek
lényege, hogy a felületet először le kell takarítani, majd ezt követően lehet bevonni a
különleges anyaggal, és amikor ez megkötött (3nap), akkor lehet rá festeni. Az eljárás azért
fontos, mert ha bevontak ilyen anyaggal egy felületet, utána könnyen eltávolítható a festék is
róla, tehát ezáltal maradéktalanul eleget tud tenni Polgármester Úr, és az illetékes szakmai
bizottság jogos aggályainak. Flór Péter továbbá nyilatkozott, hogy a felületeket saját
költségükön, partnerek segítségével be tudják vonni az ehhez szükséges anyaggal, amely után
a festés – kérésre - bármikor eltávolítható.
Kérem a T. Bizottságot alakítsa ki véleményét a határozati javaslatról.

Budapest, 2012. február 1.

Szűcs Balázs s.k.
főépítész
Melléklet: 1 pl.
Határozati javaslat:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a "Színes Város"
mozgalom kérelme alapján Pöttyös utcai metróállomás mészkővel burkolt felületeinek
dekorációs festéséhez hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a festést megelőzően kérelmező
köteles saját költségén egy közbenső védőréteg alkalmazására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

Tisztelt Szucs Balazs! A feluleteket sajat koltsegunkon, partnerek segitsegevel be tudjuk
vonni az ehhez szukseges anyaggal, amely utan a festes keresre barmikor eltavolithato.
Varom valaszat. Tisztelettel: Flor Peter----- Eredeti üzenet ----> Tisztelt Flór Péter!
>
> Köszönöm válaszát, amennyiben a mészkőfelületek Ön által ismertetett
> módon való előkészítését saját költségükön vállalják, úgy az illetékes
> bizottság elé terjesztem kérelmüket.
>
> Üdvözlettel:
>
> Szűcs Balázs
> főépítész
>
> -----Original Message----> From: sajto@szinesvaros.hu [mailto:sajto@szinesvaros.hu]
> Sent: Thursday, January 05, 2012 11:08 AM
> To: Főépítész
> Cc: Dr. Bácskai János
> Subject: Re:
>
> Tisztelt Szűcs Balázs!
>
> A Kemikál Zrt., mint a legrégebbi magyar festékgyártó forgalmaz ilyen
> anyagot, amelynek lényege, hogy a felületet először le kell takarítani,
> majd ezt követően lehet bevonni a különleges anyaggal, és amikor ez
> megkötött (3nap), akkor lehet rá festeni. Az eljárás azért fontos, mert
> ha bevontak ilyen anyaggal egy felületet, utána könnyen eltávolítható a
> festék is róla, tehát ezáltal maradéktalanul eleget tud tenni
> Polgármester Úr, és az illetékes szakmai bizottság jogos aggályainak.
>
> Üdvözlettel,
> Flór Péter
>
>
>
> On Thu, 5 Jan 2012 08:34:03 +0100
> Főépítész <foepitesz@ferencvaros.hu> wrote:
> > Tisztelt Flór Péter!
>>
>>
>>
> > Színes Város Projekttel kapcsolatban tisztelettel felkérem, hogy
> > mutasson be olyan megoldást, amely közbenső védőrétegként (Pl:
> > eltávolítható fólia
> > formájában) kerülne a nagyértékű mészkőburkolat és a dekoratív
> > festékréteg közé. Amennyiben egy ilyen megoldás elnyeri az illetékes
> > szakmai Bizottság támogatását, úgy nem lesz akadálya a Polgármester
> > Úr által említett hozzájárulás megadásának.
>>

>>
>>
> > Tisztelettel:
>>
>>
>>
> > Szűcs Balázs
>>
> > főépítész
>>
>
> Üdvözlettel,
> Flór Péter
> 20 532 1 532
> Sajtófőnök
> Színes Város Projekt
> www.szinesvaros.hu
> http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Szines- Varos/115818748454958
> Világ- Kép Kulturális Egyesület
>

