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Tisztelt Hegyeshalmi Csilla!

Koszonettel megkaptam a 20217 oktober 21-ei kozmeghallgatasra erkezett kerdeseit, 
amellyel osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom:

Horvath Mihaly ter
A Horvath Mihaly ter eszaki reszenek fehijitasa j6 kezdemenyezes, arriely eseteben jo, hogy 
a terveket lehet elektronikusan velemenyezni, de sajnalatos modon az esetlegesen felmerulo 
kerdesek 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, beruhazo 
valaszt ad. A parbeszed azert is fontos lenne, mert a tervek velemenyezesevel kapcsolatban 
megadott Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Varosepiteszeti Irodaja szeptember 25- e 6ta 
nem valaszol a feltett kerdesekre, aFacebookon tett hozzaszolasra se erkezett valasz.

1. Hogyan kivanjak a megszuno 64 (!) parkolot potolni, konkret megoldasi javaslatokat 
szeretnek kemi?

2. Tervezik a korabban felujitott, de nem jol karbantartott Horvath Mihaly ter deli 
oldalat is rendbe tenni? Rontja az egesz ter osszkepet, a rozsdas lampa, a fak alol 
eltunt talajtakaro. a felig mukodo szokokut, stb.

Lakossagi forumot csak a vegleges tervek bemutatasara kivanunk tartani, mert a tervek 
online velemenyeztetese megtortent, ahol kerddiv kitoltesevel volt lehetoseg a 
velemenynyilvanitasra. Az ide erkezo kerdesekre es eszrevetelekre kesziilt osszefoglalonkat 
az oktober 25-i heten fogjuk kozze tenni.

A levelet koveto keslekedesunkert elnezest kerilnk, hamarosan erdemben is valaszolunk ra.

Tajekoztatom, hogy a keriilet egeszere mar tavaly kesziilt egy atfogo parkolasi 
programtervezet, ami velemenyeztetve is volt. Ennek celja egy igazsagos es korszeru
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parkolasi rendszer kialakitasa volt. Bizom benne, hogy az On altal jelzett problemara is 
megoldast fog kindlni.

A rendszer kialakitdsandl szem elott tarjuk, hogy a jol mukodo varosi terek megdllasra, 
idotoltesre, taldlkozdsra is szolgalnak, a jelenlegi terszerkezet, erre nem alkalmas, igy 
fejlesztese idoszeru es sziikseges. Azonban azt is figyelembe kell vennunk, hogy az 
egeszseges kdmyezethez mindenkinek joga van es az onkormanyzatnak kotelessege es celja 
ezt az itt eld lakosok, es az itt dolgozdk szdmdra is biztositani, ezert minden megszuno 
parkoldhelyet uj parkoldhelyekkel nem tudunk potolni, pl. a magdngarazsok jobb 
kihasznaldsanak dsztonzesevel annal inkdbb.

A ter deli oldalanak fdsitasa illetve zolditese egyertelmu celja az Onkormanyzatnak. 
Eszrevetelet koszonjuk, leveleben emlitett iizemeltetesi problemakat jelezzuk a JGK Zrt. - a 
teriilet kezelesert felelos szerv - fele. Altalaban celszerilbb egyszerre - osszetetten kezelni a 
valtoztatdsokat, pl. lampa kezelese a fasitas mellett.

Bacsd Bela utca (Nepszinhaz es Berkocsis utca kozotti szakasz)
Az Onkormanyzat korabbi tervei kozott szerepelt, e rovid zsakutca felujitasa, csokkentett 
forgalmu, zoldesitett 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 elobb utobb balesetet 
okoz: ?

Ez a felujitas meg tervben van, vagy toroltek? Amennyiben, tervben van, akkor mik a 
konkret tervek, s mikor indul? Ha ilyen tervek nincsenek mar napirenden, akkor mikor 
javitjak meg az uttestet?

A Bacsd Bela utca Nepszinhaz utca es Berkocsis utca kozotti szakaszanak felujitasat 2022. 
ev vegeig szeretnenk elvegezni. A beruhazokkal az egyeztetes jelenleg is zajlik a kozbs 
finanszirozdsrol, hiszen az utcat elsosorban az epitkezesek tettek tonkre. Sajnalatos mbdon 
nines semmilyen jogalap, vagy korabbi megdllapodds, ami alapjdn hatekonyan lehetne 
visszamenolegfellepni a problemakorben.

Az utca Nepszinhaz utca vegen egy mobil WC kerult elhelyezesre. Ennek es komyezetenek 
takaritasa nem eleg rendszeres. Lehetseges-e a gyakoribb takaritas?

A Bacsd Bela es Nepszinhaz utca keresztezodeseben kihelyezett mobil WC iiriteset es 
feltolteset a mobil toalettet uzemelteto ceg hetente ketszer vegzi. A Varosuzemeltetesi 
Igazgatdsag munkatarsai naponta egyszer takaritjak, fertotlenitik es feltoltik mind az 5 
mobil WC-t. Tovabba naponta tobbszor visszatero ellenorzest hajtanak vegre. Az utobbi
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idoben erkezett panaszok es esemenyek miatt megfontoljuk a mobil WC athelyezesenek 
lehetoseget.

Az utcan a 7-es szam elotti teruleten hajlektalanok „laknak”. Sajnalatos modonrendszeresen 
a 9-es szam elott vegzik sziiksegletiiket. Mit lehetne tenni ennek a helyzetnek a 
megszuntetese erdekeben?

Koszonjiik jelzeset, ezzel kapcsolatban felvesszuk a kapcsolatot az erintett szervezetekkel 
(rendorseg, kozterulet-felugyelet, illetve az utcai gondozo szolgalat), es jelezni fogjuk nekik 
aproblemdt.

A 15-ds szam alatt egy sorozo mukodik, ami hajnali 2-ig, sokszor tovabb van nyitva. A 
kapacitasahoz kepest foleg hetvegen sokan latogatjak. Az utcan csoportosulo vendegek 
sokszor 40-50 fd, hangosak, zavarjak az ott lakok piheneset. A tulajdonosok igyekeznek 
megoldani dr kiallitasaval a helyzetet, sajnos sikertelenul. Mit kell tennunk, hogy az 
onkormanyzat korlatozza a nyitvatartasi idot pl. 23 draig?

Az uzletek ejszakai nyitvatartasi rendjerol szolo 28/2017. (VI. 15.) onkormanyzati 
rendeleteben foglaltakszerint az uzletek es a vendeglato terasszal rendelkezd uzletek 
teraszai 22.00 es 6.00 ora kozott nem tarthatnak nyitva. Ez aldl kivetelt kepeznek, a rendelet 
hatalyba lepesekor (2017. junius 15-en) mar kereskedelmi hatosagi nyilvantartasba vett 
uzletek, illetve teraszaik Ezen kereskedelmi egysegek valtozatlan nyitvatartassal 
mukodhetnek mindaddig, amig a lakokornyezetbe tartozd valamennyi tarsashaz es 
tarsashdznak nem minbsuld epulet tobbsegi tulajdonosai a piheneshez valo jog serelme 
miatt nem kezdemenyezik a jegyzbnel a nyitvatartasi rend korlatozdsat.
A kezdemenyezeshez, tarsashaz eseten a kezdemenyezeshez hozzajarulo kozgyulesi 
hatarozatot, egyeb lakoepiilet eseteben az ingatlan tulajdonosainak a tobbsegi tulajdoni 
arany szerinti hozzdjarulasat igazolo okiratot kell csatolni. A kezdemenyezes alapjdn a 
jegyzb vizsgdlja a kerelem megalapozottsagat, es annak eredmenyekent dont a nyitvatartas 
korlatozasardl.
A kereskedelmi nyilvantartasunk szerint a Budapest VIII keriilet, Bacso B. u. 15. szam alatt 
a „ Hintald-Sorozo” elnevezesu vendeglato egyseg iizemel. Az ilzlet nyitvatartasi ideje: 
hetfo-szerda: 16.30-01.00; csiltortok: 16.30-01.30; pentek: 16.30-02.00; szombat: 17.30- 
02.00; vasdrnap: 16.30-01.00 ora. ;
Kerem, ha szeretne kezdemenyezni a fent emlitett vendegldtdipari egyseg nyitvatartasi 
idejenek felulvizsgalatat, akkor a fent 'emlitett modon inditsa meg az erre vonatkozd 
hivatalos eljardst. Kbztisztasag, kozteriiletek fenntartasa

A Bacso Bela utca es a Nepszinhaz utca villamos vegallomas komyeki szakasza
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rendszeresen rendkivul piszkos. Gyakoribb takaritas szukseges.

A Budapest VIII. kerillet Nepszmhaz utca vegallomas es kornyeke a Fovarosi Onkormanyzat 
kezeleseben levo foutvonalak, kozutak es kozteruletek kijeloleserol szolo 432/2012 (XIL29) 
kormanyrendelet 2. sz. melleklet alatt szerepel, igy annak kezeldi es fenntartoi tevekenyseget 
a Fovarosi Kozgyules altal alapitott gazdasdgi tdrsasdgok (Fovarosi Kozterulet-fenntartd 
Zrt., FOKERT Zrt., Budapest Kozut Zrt., stb.) Idtjakel.

Onkormanyzatunk szamara is kiemelt jelentoseggel bir a keriilet koztereinek rendben 
tartasa. Eppen ezert kezdemenyeztunk egyuttmukodest a BKM Budapesti Kozmuvek 
Nonprofit Zrt-vel (kordbban FKF - Fovarosi Kozterulet-fenntartb Zrt.) annak erdekeben, 
hogy a szokasos, rendszeres takaritason tul alapos tisztitast tudjunk megvaldsitani a 
kiemeltenforgalmas teriileteken.
Az egyuttmukodes ertelmeben, az On altal megnevezett szakasz faltol falig takaritasara is 
sor keriilt, legutobb 2021. oktdber 10-en. Fent nevezett egyuttmukodest a tovdbbiakban 
folytatni kivanjuk a szolgdltatdval.

A Polgarmesteri Hivatal es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (JGK) 
mukodesevel es ugyintezesevel kapcsolatos velemenyek

Sajnalatos modon az onkormanyzat nem reagal a mailen bekiildott eszrevetelekre, 
panaszokra, javaslatokra. A Jozsefvarosi Kertiletdrseg mailben nem fogadja el a 
panaszbejelenteseket csak szemelyesen, vagy levelben, legalabb is ezt kozoltek telefonon. 
Tervezik-e, lehetseges-e ennek aket dolognak a megvaltoztatasa?

Az elektronikus ugyintezes es a bizalmi szolgaltatdsok altaldnos szabdlyairdl szdlo 2015. evi 
CCXXII. torveny ertelmeben a hivatalos panaszokat, megkereseseket csak szemelyesen, 
levelben vagy elektronikus uton (iigyfelkapun) keresztill fogadhatja a hivatal. De minden 
esetben valaszolunk a megkeresesekre es tajekoztatjuk az ilgyfeleket, hogy hogyan 
nyujthatjakbe panaszukat hivatalosan az dnkormdnyzathoz. '

Budapest, 2021. oktober
; Tisztelettel:^C^| J AJ.

V Piko Andras 
polgann^ster
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