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Tisztelt Bernath Ferenc!

Koszdnettel megkaptam a 2021. oktober 21 -ei kozmeghallgatasra erkezett kerdeseit, amellyel 
osszefiiggesben az alabbiakrol tajekoztatom:

1) Somogyi Bela utca felujftas: Onkormanyzati vagy fovarosi beruhazas kereteben fog 
megujulni? Amennyiben onkormanyzati feladat kereteben lesz a munka elvegezve, 
akkor mikor, melyik honapban dol el a felujftas? A felujftasi terveket mikor es hoi 
lehet megtekintetni, velemenyezni?

A Somogyi Bela utca felujitasa egyertelmuen prioritast elvez, muszakilag is fontos a 
felujitasa, de a Blaha Lujza terhez kapcsolddva is kardinalis. Koltsegkeret eredetileg 
csak a fovarosban dllt rendelkezesre,- a korabbi keriiletvezetes is fovarosi forrasbol 
kivanta megvalbsittatni azt. Ezt a jarvanyhelyzet es a kormdnyzati elvonasokkal 
kapcsolatos megszoritasok, illetve a Blaha Lujza ter felujitasanak 800 millib forintos 
tobbletkoltsege elsodorta. Igy minden bizonnyal dnkormdnyzatunknak a semmibol kell 
beszallnia a projektbe, mikozben a varhato ujabb kormdnyzati intezkedesek a vartnal 
sokkal rosszabb helyzetbe hozzak a keriilet koltsegveteset. Tovabbra is egyeztetunka 
Corvin Aruhdzzal a kdzos finanszirozas kereteirdl. Idedlis esetben az utca 2022 
vegere ujulhat meg.

2) Nepszinhaz utca felujitasa: Hol tart ennek a fejlcsztese?

A Nepszinhaz utca hosszu tdvu, jovodlloffenntarthato  felujitasa osszetett, iddigenyes 
folyamat. Kesziilt egy koncepcidtanulmdny, aminek szdmos eleme jol haszndlhato 
alapot kepez, de sok miiszaki es tdrsadalmi reszletkerdes, a kornyekbeli lakdk, 
kereskedok, szolgdltatok felterkepezese, sziiksegeinek felmerese mindenkepp fontos 
kiindulasi lepes. Fontosnak tartjuk, hogy az utcaban elo es mukodo kiemelt szereplok 
igenyeit megismerjiik es meghallgassuk, majd az igenyfelmeres utan a alakitsuk ki a 
Nepszinhaz utca fejlesztesi koncepcibjdt es felujitdsi tervet, aminek termeszetesen 
osszhangban kell lennie a kornyek mas beavatkozasaival. A Nepszinhaz utca szeles, 
meg a Blaha Lujza ter es a IL Janos Pal papa ter kdzbtti szakasz felujitasa is igen
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jelentos koltsegvetesi tetel, meg egesz Budapest leptekeben is, konnyen elerheti a 
milliardos osszeget. Eppen ezert megfovarosi kdztermegujitdsiprogrammalegyutt is 
komoly feladat a koltsegvetes biztositasa, amilyen programok a kormanyzati 
elvonasok mellett a jelenlegi koltsegvetesi helyzetben egyelore nem latszddnak.
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