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

1) Piko Andras Polgarmester Ur tobb alkalommal is igeretet tett azzal kapcsolatban, hogy 
a keruletben koncentralodott hajlektalanellatas Budapesten tdrteno igazsagosabb es 
aranydsabb elosztasa erdekeben targyalasokat fog kezdemenyezni a Fovarosi 
Onkormanyzatnal. E kezdemenyezesevel kapcsolatban erdeklodnek, hogy milyen 
elore lepesek tortentek az iigyben, mikorra varhato erdemi valtozas?

A Jozsefvarosi Onkormanyzat szamos lepest tett a hajlektalansag - mint a lakhatdsi 
szegenyseg legszelsosegesebb formaja - kezelesenek erdekeben. Ezek koze tartozika 
Lelekhaz mukodtetese, amely 14 atmeneti szallo ferohelyet es kileptetd lakasokat 
biztosit, valamint a Csalddok Atmeneti Otthona, melyen belul 25 ferohelyet nyujt. 
Polgarmester ur d keruletben mukodo, hajlektalanelldto es hajlektalan szemelyekkel 
kapcsolatba kerillo szervezetek mukodesenek bsszehdngolasd erdekeben egy 
rendszeresen alesezo szakmai forum letrehozasat kezdemenyezte, melynek celja, hogy 
ezen szervezetek kommunikaciojat javitsa es munkajanakhatekonysagat novelje.
Afovdros novemberi kozgyulesere is hatdrozat benydjtasat tervezi, mind a rovidtavu 
(megnovekedett feladatok ellensulyozasa erdekeben kompenzacids rendszer 
kidolgozdsa) mind a hosszutdvu (nagyletszamu ,,tdmegszalldsok” helyett, terilletileg 
jobban szetszort, kisebb, emberlepteku intezmenyek kialakitasa) celok elerese 
erdekeben.

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

A II. Janos Pal Papa terrel kapcsolatban a Jozsefvarosi Onkormdnyzat a fovarossal 
hosszan elhuzodd targyalasokat folytatott, amelyek celoztak mind a ter 
infrastrukturalis fejleszteset, mind a teren megjelend szocialis problemdk kezeleset. Az 
onkormanyzatokat erinto gazdasagi visszaeses es a kormdnyzati elvondsok 
kovetkezteben ezen terveknekcsupdn kisebb reszletei fognak megvalosulni a 
kozeljovoben - a teren levo kutyas infrastruktura fejlesztese, valamint nyilvdnos 
illemhely megepitese varhato a Fovarosi es Jozsefvarosi Onkormdnyzat altal a 2022. 
evben. A Fopolgdrmesteri Hivatallal folyamatosak a targyaldsok - a kerulet es a 
fdvdros gazdasagi korulmenyei adta lehetosegekhez merten - a ter jovojet, a koncepcid 
megvalositasat illetoen.

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

a kerdesben is emliti, az Onkormdnyzat mar regota prioritdskent tekint a 
Csarnok es Nepszinhaz negyed forgalomcsillapitdsdra, amivel kapcsolatban a 
szdndekunkat is tobbszor jeleztiik mar a forgalomtechnikai kezelest vegzo Fovarosi 
Onkormdnyzatfele. A Blaha Lujza terfelujitasakor a korabbiakndl is nagyobb atmeno 
forgalom meg inkdbb felhivta a figyelmunket az atmeno forgalom problemajara, fgy a 
kovetkezo honapokban valdban elindul a tervezese a negyedek uj forgalmi rendjenek. 
A kesziilo alapos vizsgalatok alapjan sziikseges valtoztatdsok probaidoszaka 2022 
tavaszdn varhato. A valtoztatdsok bevezeteseigkerjiik a kornyeken elokturelmet.

4) Radai Daniel Alpolgarmester Ur korabbi nyilatkozataban nem zarkozott el a bel§6 
keriileteknel mar bevalt kizarolagosan helyi lakosoknak fenntartott parkolohelyek 
kijelolesetol. Varhato-e, haigen, hoi es mikor ilyen parkolohelyek kijeldlese?

Az onkormdnyzat nem ellenzi a lakossdgi parkolohelyek kialakitdsdt, azonban a 
megfelelo helyszinek kivdlasztdsa, a jogszabdlyi kornyezet megteremtese, egy 
igazsagos, es mind az auto tulajdonosok mind az auto nelkuli lakosok szdmara 
megfeleloen kielegito koncepcid kialakitasa szeleskoru eldkeszitesi munkat igenyel, az 
ehhez sziikseges elokeszuleteket megkezdtuk.
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5) 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 tigyben.

A keresztezodes is resze a Csarnok es Nepszinhaz negyed forgalomcsillapitasi 
tervezesenek, mellyel a 3) kerdesnel mar foglalkoztunk. Ugy velem, hogy a jelzolampa 
uzembe helyezese ebben az esetben nem jelentene megoldast, de megprobdljuk 
megtalalni a legjobb megoldast a problemara. (Pl. tervezzilk a csomopont uttestjeinek 
szilkiteset).

Budapest, 2021. oktober

Tisztelettel:

Piko Andras 
polgarmester
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