ELOZETES iRASBELIHEROES a 2021. OktOber 21-i
KOZMEGHALLGATASRA
A kerdest feltevo neve:
A kerdest feltevo postai ertesitesi cime:
A kerdest feltevo e-mail cime: ’
(A nev es legalabb az egyik az ertesitesi cim kitbltese azert fontos. hogy az illetekes(ek) irasbeli valaszat el
tudjuk juttatni Onhoz.)

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

1. Kozlekedes, parkolas ES 2. Fejlesztesek, beruhazasok
HORVATH MIHALY TER
Nagyon oriilok minden kertileti fejlesztesnek, hiszen ezekjobba teszik komyezetunket, ezaltal eletunket is.
A Horvath Mihaly ter eszaki reszenek felujitasa jo kezdemenyezes, amcly cseieben jo, hogy a terveket lehet
elektronikusan velemenyeaii, de sajnalatos modon az csetlcgesen felmeriilo kerdesck tisztazasara nem adnak
lehetoseget.
Javaslom lakossagi forum osszehivasat, ahol a fejlesztessel kapcsolatos kerdeseiket a teren es annak kozvetlen

szomszedsagaban elok feltehetik, s arra az onkormanyzat,beruhazovalaszt ad. A parbeszed azert is fontos lenne, mert a
tervek velemenyezesevel kapcsolatban megadott Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Varosepiteszeti Irodaja szeptember 25e dta nem valaszol a feltett kerdesekre, a Facebookon tetthozzaszolasra se erkezett valasz.
Konkret kerdesck:

1.
Hogyan kivanjak a megszuno 64 (!) parkolot potolni, konkret megoldasi javaslatokat szeretnek kerni.
2. Tervezik a korabban felujitott, de nem jol karbantartott Horvath Mihaly ter deli oldalat is rendbe tenni? Rontja az
egesz ter bsszkepet, a rozsdas lampa, a fak alol eltunt talajtakaro, a felig mukodoszokokut, stb.
Nagyon jo lenne, ha ugy sziiletne dontes a Horvath Mihaly ter jovojevel kapcsolatban, hogy kiemelten az itt lakoknak
lehetoseget biztositanak a szemelyes velemenynyilvanitasra, a kerdesck fekevesere, s ezt kbvetden konszenzuson
aiapulo dontes sziilessen.

BACSO BELA UTCA (Nepszinhaz, Berkocsis utca kozotti szakasz
Az Onkormanyzat korabbi tervei kozott szerepelt, e rovid zsakutca felujitasa. csbkkentett forgalmu,
zbldesitett utta alakitasa. E beruhazast indokolta volna az is, hogy ezen a szakaszon az elmult idoszakban
harom olyan epitkezes is zajlott, amely jelentosen megrongalta az utakat, jardakat es az egyeb utca butorokat
(szemetes, lampa, stb..). Az uttest allapota rettenetes, egy helyen be is szakadt, a viz alamosasa miatt elbbb
utobb balesetet okoz.

Ez a felujitas meg tervben van. vagy tbroltek? Amennyiben. tervben van, akkor mik a konkret tervek. s
mikor indul? Ha ilyen tervek nincsenek mar napirenden, akkor mikor javitjak meg az uttestet?
Az utca Nepszinhaz utca vegen egy mobil WC kerult elhelyezesre. Ennek es kornyezetenek takaritasa nem
eleg rendszeres. Lehetseges-e a gyakoribb takaritas?

Az utcan a 7-es szam elotti teriileten hajlektalanok Jaknak”. Sajnalatos modon rendszeresen a 9-es szam
elott vegzik szuksegletiiket. Mit lehetne tenni ennek a helyzetnek a megszuntetese erdekeben?
A 15-os szam alatt egy sorbzo mukbdik. ami hajnali 2~ig, sokszor tovabb van nyitva. A kapacitasahoz kepest
loleg hetvegen sokan latogatjak. Az utcan csoportosulo vendegek sokszor 40-50 fo, hangosak, zavarjak az
ott lakok piheneset. A tulajdonosok igyekeznek megoldani or kiallitasaval a helyzetet, sajnos sikertelenul.
Mit kell tennunk, hogy az onkormanyzat korlatozza a nyitvatartasi idot pl. 23 oraig?

3. Lakhatas
4. Szocialis ellatas es tamogatasok. iddsgondozas, egeszsegiigy, bolcsodek. ovodak. kbzbssegi hazak

5. Kbztisztasag, kozteriiletek fenntartasa
A Bacso Bela utca es a Nepszinhaz utca villamos vegallomas kbrnyeki szakasza rendszeresen rendkivul
piszkos. Gyakoribb takaritas sziikseges.

6. Komyezetvedelem, zbld ugyek

7. A Polgarmesteri Hivatal es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. (JGK) mukbdesevel es
iigyintezesevel kapcsolatos velemenyek
Sajnalatos modon az onkormanyzat nem reagal a mailen bekiildbtt eszrevetelekre, panaszokra. javaslatokra.
A Jozsefvarosi Keriiletorseg mail ben nem fogadja el a panaszbejelenteseket csak szemelyesen. vagy
levelben, legalabb is ezt kbzbltek telefonon. Tervezik-e, lehetseges-e ennek a ket dolognak a
megvaltoztatasa?
8. Egyeb

Kerjiik, az eldzetes irasbeli kerdest tartalmazd lapot - olvashatoan kitbltve
leskesobb 2021. oktober 20. napjaig juttassa el a

Jozsefvarosi 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
kozmeghallgatas@iozsefvaros.hu cimre.
Az eldzetes irasbeli kerdest tartalmazo lap kitoltesevel On elismeri, hogy az adatvedelmi tajekoztatdt
megismerte es hozzajarul ahhoz, hogy megadott szemelyes adatait (nev, ertesitesi cim) Budapest Fovaros VIII.
keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal kizarolag valaszadas celjabol kezelje.
Az adatvedelmi tajekoztato - 2011. evi CXI1. tv. 16. § (l)-(2) bekezdes - a
https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/149 linken erhetd el.

