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Csak olyan portálkialakítás, külső és belső homlokzatot, tetőszerkezetet érintő beavatkozás, közterületi kialakítás legyen
engedélyezhető, amely illeszkedik az eredeti épített környezet stílusához, mind arculatát, mind alkalmazott anyagát illetően. A
meglévő, stílusidegen elemek átalakításának támogatására a helyi adókból a ráfordítási költség leírásának lehetőségét meg
kellene teremteni.

Elfogadásra javasolt.
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §
fogalmazza meg a rendelet célját és hatályát, mely egyértelműen meghatározza a Javaslattevő által leírtakat. A településképi
rendeletben meg kell határozni önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, ennek keretében lehet a javaslatot

A meghatározó eredeti stílustól eltérő létesítést nem kell engedélyezni. Új építés esetén a kialakítás illeszkedjen a meglévő
épített környezethez.
A meglévő szabályozás betartását fokozottan ellenőrizni kell, eltérés esetén azonnali szankcionálást kell alkalmazni. A
személyi feltételek biztosítására a Közterület Felügyelet további megerősítése indokolt. Közterületi kitelepülést (teraszok,
megállító táblák) csak a közvetlenül érintett lakókörnyezet hozzájárulásával lehessen engedélyezni, úgy, hogy annak
üzemelése (nyitvatartása) sem a közlekedést, sem a lakhatás nyugalmát ne sértse. Meglévő kitelepülés ellen benyújtott
ismételt panaszt követőn az engedélyt meg kell vonni. A panasz benyújtására az érintett lakókörnyezet közös képviseletét kell
felhatalmazni.

Elfogadásra javasolt.
Az Országgyűlés által elfogadott a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény pontosan ezt fogalmazza meg.

A meglévő, hatályos szabályok betartásának fokozott ellenőrzése, az eltérések szankcionálása nélkül a lakhatás nyugalma, az
épített környezet eredeti funkciójának megőrzése nem lehetséges. Ügyfélként az érintett lakóközösségeket (képviselőjük:
közös képviselő) kell elismerni. A szankcionálást szabálysértési eljárás keretében, jegyzői hatáskörben kell biztosítani.

A reklámok ne villogjanak kék színben, mert nagyon zavaró az egyezése a rendőrök, mentők, tűzoltók megkülönböztetőjével

x

Az épületek színezése legyen egységes/harmonikus, az új épületek jobban illeszkedjenek a régiekhez

x

A kerékpárutak megközelíthetősége legyen logikusabb

x
x

VÁLASZOK, MEGJEGYZÉSEK
Elfogadásra javasolt.
A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében
A működő vállalkozások portáljainak és a festéseinek a rendezetlenségeinek, színváltozatainak rendezetté tétele, a "tisztasági" jelenleg sem lehetséges a homlokzat szakaszonkénti felújítása. A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének
festések egy épületnél egyforma kell legyen. A meglévő "szeletek"-ben lévő festések csak csúnyábbak lettek mint voltak. A
szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben a 7. § (1) és (2) bekezdések jelenleg is szabályozzák az avult
régi cégtáblák le kellene kerüljenek.
reklámberendezésekkel kapcsolatos előírásokat.
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x
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Dr. Orlóci László
x
Rácz György

x

intelligens utcák
az elfogadott kerületi zöldstratégia alapján szükséges volna kiegészítéseket tennünk
A társasházak belső udvarainak növényesítése
Ne lehessen műemlék épület,(Rákóczi téri vásárcsarnok) vagy más, emblématikus Ne lehessen műemlék épület,(Rákóczi téri
vásárcsarnok) vagy más, emblématikus épület (Corvin mozi) homlokzata elé építeni. Az ilyenekben a kerületnek legyen vétó
joga.
A Rákóczi téri metró liftház nyugati oldalával kell kezdeni valamit, mert nagyon csúfosan néz ki.
Akna fedlapokat ne lehessen „elszórtan” telepíteni. Azok oldala legyen mindig párhuzamos azzal, amihez közelebb van:
beépítési vonal, vagy burkolt terület széle.
A mai szigeteléstechnika lehetővé tenné hogy a trolibuszok és villamosok elektromos betáplálása a mai kacskaringós helyett
egyszerűbb, esztétikusabb legyen
A szökőkutakat, vízmedencéket, csobogókat március 15-től november 15-ig üzemeltessék
Településkép minőségi formálása
Városi terek nem megfelelő kezelése,
az 507_ITS_workshop_i_összefoglaló (Veszélyek)
A jelenlegi gyakorlat az, hogy létrehoznak valami újat, azután 30 évig nem törödnek vele. A tönkremenetel lassan elkezdődik,
azután gyorsuló ütemben folytatódik. Az eredmény az, hogy a környezet állapota 30 évből 25-ben lepusztult, elhanyagolt.
A koncepció mellékletei, de a workshop öszefoglaló is arról szól, hogy újat, újat, építeni, építeni.

x

Rendszeresen ellenőrizni, megőrizni, lemosni, újra festeni, kijavítani, a tönkrement részeket kicserélni. Egyedül ez biztosítaná
a településkép állandó, egyenletesn magas minőségét!
Ezért létre kell hozni egy szervezetet, amely a közterületen található dolgok állapotát épség, minőség, tisztaság, aktuálisság
stb. szempontjából ellenőrzi, éspedig nem egészen függő viszonyban a Józsefvárosi Önkormányzattól, de civil felügyelet
mellett. Azért kell így lennie, mert bizonyos összeférhetetlenség merülhet föl az önkormányzattal kapcsolatban.
Listába kell venni, hogy mi az, ami ebbe a hatáskörbe tartozik, és azoknál milyen minőségi jellemzőket kell figyelni, milyen
intézkedést kell hozni. stb.
Egyéb
Nem tartozik az esztétikához, de az élhetőséghez nélkülözhetetlen a zaj elleni védelem.
Ezért az 50 kilóméteres sebességi határt szigorúan be kell tartani, ami a biztonságot is szolgálná.
Egyéb
Nem tartozik az esztétikához, de az élhetőséghez nélkülözhetetlen a zaj elleni védelem.
Ezért az 50 kilóméteres sebességi határt szigorúan be kell tartani, ami a biztonságot is szolgálná.

x

x

Elfogadásra javasolt.
A jelenlegi joszabályok is ezt fogalmazzák meg.
Elfogadásra javasolt.
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 9. §
(3) bekezdése jelenleg is szabályozza a Javaslattevő által leírtakat.
Elfogadásra javasolt.
A Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) (2) és (3) bekezdései
értelmében jelenleg is szabályozva vannak a Javaslattevő által leírtak.
Elfogadásra részben javasolt, kompetencia hiányában.
A fővárosi kezelés alatt álló utak esetében nem a helyi önkormányzat az illetékes.
Elfogadásra javasolt.
A Képviselő-testület 201/2016. (X.06.) határozatával fogadta el a Józsefvárosi Zöldfelület-kezelési és -fejlesztési Stratégia
kidolgozását, a dokumentum többek között tartalmazza majd a zöldfelületekkel kapcsolatos fejlesztéseket.
Elfogadásra részben javasolt, a reklámok vonatkozásában értelmezhető.
A Budapest Főváros Önkormányzata kezelése alatt álló közterületek (Rákóczi tér) esetében nem a helyi önkormányzat az
illetékes.
Elfogadásra részben javasolt, kompetencia hiányában.
A Budapest Főváros Önkormányzata kezelése alatt álló közterületek (Rákóczi tér) esetében nem a helyi önkormányzat az
illetékes.
Az önkormányzati kezelés állatt álló szökőkutakat, vízmedencéket, csobogókat a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. tartja karban.

Elfogadásra nem javasolt, nem a településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos.
A Képvielő-testület 207/2015. (IX. 17.) határozatával fogadta el a Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
Az Önkormányzatnak jelenleg is több pályázata van az épületek felújítására vonatkozóan, valamint a közterületek
megújítására megpróbálja kihasználni valamennyi adandó pályázati lehetőséget, ami a jövőben megvalósítható
elképzelésekről szól.

Elfogadásra részben javasolt, átgondolandó.
A magán tulajdonban és magán kezelés alatt álló épületek esetében az Önkormányzatnak nincs jogszabályi felhatalmazása a
felújítások kötelezővé tételére. Illetve, ha előírja, annak az Önkormányzat részére anyagi vonzata is van.

Elfogadásra nem javasolt, nem a településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos.
Rendőrségi és Közterület-felügyeleti probléma.

A különböző méretű üzlet táblák egységesítése, egységes portálok létesítése, különösen a régi épületek esetén.
A nem oda illő funkcióval rendelkező üzletek megszüntetése, vagy funkciók szűkítése, különösen call centerek, utcai
telefonszalon, italfogyasztás.

Elfogadásra részben javasolt, kompetencia hiányában.
Egyen portálok kialakítása lehetetlen az egész kerületre nézve, minden helyzet egyedi és speciális. Viszont a reklámok,
reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet jelenleg is
szabályozza a reklámok településképbe való illeszkedésének szabályait.
Működési engedélyt a Hatósági Ügyosztály adja ki és vonja be. Az utcai italfogyasztás szankcionálása nem településképi
kérdés, hanem szabálysértési ügy. Funkciókra vonatkozóan az építési szabályzat és a településképi rendelet kitérhet.

Köztisztaság fejlesztése, zöldfelület növelése, élhetőbb környezet kialakítása.

Elfogadásra részben javasolt, kompetencia hiányában.
A köztisztasági feladatokat részben a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Városüzemeltetési Divízió) látja el.
A Képviselő-testület 201/2016. (X.06.) határozatával fogadta el a Józsefvárosi Zöldfelület-kezelési és -fejlesztési Stratégia
kidolgozását, a dokumentum többek között tartalmazza majd a zöldfelületekkel kapcsolatos fejlesztéseket.

x

Soós Zoltán

Elfogadásra nem javasolt, kompetencia hiányában.
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.)
önkormányzati rendelet 12.§ (4) bekezdése a közterület-foglalási hozzájárulás iránti kérelem elbírálásakor figyelembe kell
venni pl.: városképi szempontokat, lakossági panaszokat. 12.§ (1) A közterület használati hozzájárulás iránti kérelemről a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. Továbbá a 14.§ (3a) a) pontja alapján a hozzájárulás visszavonható.

A hatályos önkormányzati rendelet végrehajtásában következetesen kell eljárni. Az eltéréseket következetesen szankcionálni Elfogadásra javasolt.
kell. Az alkalmazandó szankció: az eredeti állapot helyreállítására való kötelezés, s ennek végrehajtásának elmulasztása esetén A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 12.
mindaddig ismételhető bírságolás, amíg a kötelezésnek kötelezett eleget nem tesz.
§ jelenleg is szabályozza a Javaslattevő által leírtakat.
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Kovács Dávid Emil

JAVASLAT

x

Szőnyi Attila

Nyilván nem fősodorvonal beli a téma, de a kerület arculatát befolyásolja. A korábbi iparos és kereskedőutcákban
kerületünkben is jellemző volt, hogy az épület földszintjén elhelyezkedő üzlet vagy műhely elé fából szép portált építettek.
Ezek az idők során eltűntek, konfliktusok során elpusztultak, felújítások során az olcsóbb megoldásra törekedve eltűntek. Sok
helyen nyomozható egykori meglétük, néhány helyen a szerencsének köszönhetően megmaradtak teljesen vagy egészben,
x máshol éppen most tűnnek el. Véleményem szerint pozitívan befolyásolná a településképet, ha ezen portálok megóvását,
felújítások során esetleges visszaépítését szabályozással esetleg anyagi forrással is támogatnák.
Ilyen épületből a legtöbb még a Baross utcában látható, a 74, 78 és 82-es számnál még egészen szépen megvan, a 21, 77, 81,
83 házak előtt részben és talán ezeknél látszik legjobban, mennyivel szebb arculata lenne kerületünk főutcájának, ha ezek
megmaradtak volna, ismét "divatba" jönnének. Szinte az összes forgalmasabb utcánkban fellelhetőek még ezeknek a
portáloknak a nyomai a Rákócz úttól a Népszínház utcán át Üllői útig, a körúton, de akadnak ma kevésbé frekventált helyeken
is (pl. Nagy Fuvaros 12). Kár lenne, ha a még meglévők is elpusztulnának.

Veöreös Enikő

A Vajda Péter u. 33. - Bláthy Ottó u. sarok temploma egésszé imádkoztassék!
Kérjük, tartsák fenn az evangélikus templom helyét, a sajnálatosan lebontot régi (1936-ban toronnyal is ellátva újratervezett)
helyére új, a műemlék templomtoronyhoz illő templomhajó felépítése reményében! A neveléstörténeti műemlék-tornaterem
x
Pál apostol sport-hasonlatait idézte ablakaival; az ökumené korai emléke, hogy a katolikus testvérek átadták az
evangélikusoknak, plébániává: sekrestyévé, templomtérré - oltárral - alakítva; hitéleti szükséglet és utcai látványkép teljesülne Elfogadásra nem javasolt, kompetencia hiányában.
a feltámadásával.
A telek és rajta lévő építmények az Evangélikus Egyházközség tulajdonában állnak. Az Önkormányzatnak nincs befolyása
Területe: a 11-12. körzet (rendészeti térképen) a 9. körzet széle (Tisztviselő-, "Ganz-","MÁV-", Művésztelepek).
magán tulajdonban lévő fejlesztésekre. Az épület a műemléki nyilvántartásban nem szerepel.

x

x

x

x

Elfogadásra részben javasolt.
A meglévő faragott faportálok védélmét az új rendeletbe be tudjuk majd integrálni, viszont több éve elbontott, eltűnt (akár
ott sem volt) portálok visszaépítéseproblémás. A Fővárosi Önkormányzatnak 2016. évben volt erre vonatkozóan célzott
pályázati kiírása.

