
ELOZETES iRASBEU KERDES a 2021. oktober 21-i /V
kOzmeghaiigatAsra

A kerdest feltevo neve:

A kerdest feltevo postal ertesitesi cime:

A kerdest feltevo e-mail cfme:

(A nev es legalabb az egyik az ertesitesi cim kitoltese azert fontos, hogy az illetekes(ek) irasbeli valaszat el 
tudjukjuttatni Onhoz.)

Kcrjuk, jelolje meg azokat a temakat, amelyekkel kapcsolatban kerdezni szeretne, es roviden ismertesse 
kozerdekii kerdeset/javaslatat!

1. Kozlekedes, parkolas

2. Fejlesztesek, beruhazasok

3. Lakhatas

4. Szocialis ellatas es tamogatasok, idosgondozas, egeszsegugy, bolcsodek, ovodak, kozossegi hazak

5. Kbztisztasag, kbzteriiletek fenntartasa

6. Kbrnyezetvedelem, zold iigyek

7. A Polgarmesteri Hivatal es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. (JGK) mukodesevel es 
iigyintezesevel kapcsolatos velemenyek

8. Egyeb

A.) Piko Andras Polgarmester Ur tbbb alkalommal is igeretet tett azzal kapcsolatban, hogy a keruletben 
koncentralodott hajlektalanellatas Budapesten tortend igazsagosabb es aranyosabb elosztasa 
erdekeben targyalasokat fog kezdemenyezni a Fovarosi Onkormanyzatnal. E kezdemenyezesevel 
kapcsolatban erdeklodnek, hogy milyen eldre lepesek tortentek az (igyben, mikorra varhato erdemi 
valtozas?

B.) Piko Andras Polgarmester Ur korabbi kozmeghallgatasra irt felvetesemre, - miszerint parkdr 
foglalkoztatasa lenne indokolt a II. Janos Pal papa teren - ugy valaszolt, hogy „nyitott fulekre" 
talaltam. Kesobb a Nepszinhaz negyed kapcsan megtartott kozmeghallgatas soran ugy fogalmazott, 
hogy ..komplex intezkedescsomag” kerult kidolgozasra a Papa ter rendben tartasa kapcsan, azonban 
bevezetesere 2020-ban - forrashianyra tekintettel - nem volt lehetosegiik. Erdeklodnek, hogy 2022- 
ben varhato-e ezzel kapcsolatban elorelepes, kivaltkepp 0-24 draban foglalkoztatott 
,.tergondnok/parkor” kapcsan?

C.) Radai Daniel Alpolgarmester Ur mar tbbb alkalommal is kifejtette velemenyet a Csamok es 
Nepszinhaz Negyed forgalomcsillapitasa kapcsan. Erdeklodnek, hogy pontosan mikor es mi varhato 
az ugyben? (A veget nemero dugokat okozo autos atmendforgalom most mar teljes egeszeben 
ellehetetleniti az itteni utcakat.)

D.) Radai Daniel Alpolgarmester Ur korabbi nyilatkozataban nem zarkdzott el a belsb keruleteknel mar 
bevalt kizarolagosan helyi lakosoknak fenntartott parkolohelyek kijelblesetol. Varhato-e, ha igen, 
hoi es mikor ilyen parkolohelyek kijelblese?

E.) A II. Janos Pal papa ter - Dologhaz utca - Kun utca „horrorkeresztezddes’" felszamolasa erdekeben 
minek kell megtortennie? Lassan minden hetre jut egy baleset, ami a gyalogosak is veszelyezteti.



Nem volt mar olyan forum, ahol a kozelben lakok ne jeleztek volna ez a baleseti gocpontot megsem 
tortent semmi elorelepes az ugyben.

Kerjiik, az elozetes irasbeli kerdest tartalmazo lapot - olvashatdan kitoltve 
legkesobb 2021. oktober 20. napjaig juttassa el a

Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Tampontjara (Bp., VIII., Baross utca 63-67.) iigyfelfogadasi 
iddben (hetfd 13.30-18.00, szerda 08.15-16.30. pentek 08.15-11.30) vagy emailben csatolmanykent a 

koznieghallgatas@jozsefvaros.hu cimre.

Az elozetes irasbeli kerdest tartalmazo lap kitoltesevel On elismeri, hogy az adatvedelmi tajekoztatot 
megismerte es hozzajarul ahhoz, hogy megadott szemelyes adatait (nev, ertesitesi cim) Budapest Fovaros VIII. 

keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal kizardlag valaszadas celjabol kezelje.
Az adatvedelmi tajekoztato - 2011. evi CXII. tv. 16. § (l)-(2) bekezdes - a 

https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/149 linken erheto el.
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