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

1. Kozlekedes, parkolas:

Mennyi kozteruleti parkoldhely szunt meg 2020 januar 1-tol mostanaig Jdzsefvaros teruleten? Ebbol 
mennyi szunt meg

kerekparsavok,
BUB! allomasok, 
vendeglatos (kocsma)teraszok letrehozasa 

vegett?

Mennyi kozteruleti parkolohelyet szandekszik ezen feliil megszuntetni a Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022- 
ben es 2023-ban? Ebbol mennyit 

rollertaroldk, 
kerekpartaroldk, 
vendeglatohely (kocsma)teraszok 
BUBI allomasok 
„utcanyitasok"

vegett?

A Jdzsefvarosi Onkormanyzat koltsegvetesebol mennyi lett forditva 2020-ban es 2021-ben 
a bebiciklizesekre, 
a „tedd Ie az autdt" kampanyra es palyazatra, 
Jdzsefvaros legszebb kerekparja" projektre, 
a „parkolasi reform" koncepciojanak letrehozasara, 
a „parkolasi reform" online kerdoiveztetesere, 
parkoldhelyek megszunteteset kovetoen azok vendeglatos (kocsma)teraszra alkalmassa tetelere,

i



kerekparsavok letrehozasara,
kerekpartarolok es BUBI allomasok letrehozasara,
Jozsefvaros mindannyiunke" kampanyra,
a kerekpar- es rollerhasznalatot nepszerusitesere?

A Kdzterulet-felugyelet miert nem intezkedik a Corvin Setany es a Nagytemplom utca sarkan levo 
kaszinonal mindennapi tilosban parkolasok vegett?

Miert van az, hogy a Kdzterulet-felugyelet nem ellenorzi es szankcionalja az Apathy utcaban a Balassa es a 
Szigony utca kozotti tilosban parkolasokat?

Miert nem hajlando fellepni az onkormanyzat a rolleruzemelteto cegek ellen a rollerkaosz felszamolasa 
erdekeben?

2. Fejlesztesek, beruhazasok

A beharangozott ut-utcafelujitasok finanszirozasanak mik a forrasai? A 13ezer jdzsefvarosi autdstol 2022- 
ben beszedni kivant „parkolasi dij" sarcbdl mekkora osszeget remel az onkormanyzat, es ebbol mennyit akar 
az onkormanyzat parkoldhelyek megsziintetesere forditani? Tervezi-e az onkormanyzat kozteruleti 
parkoldhelyek letrehozasat? Vagy csak kozteruleti parkoldhelyek megszunteteset tervezi? Miert ellenzi az 
onkormanyzat olyan kozteruleti parkoldhelyek kijeloleset, melyet csak keruleti lakosok/autotulajdonosok 
vehetnek igenybe?

4. Szocia I is ellatas es tamogatasok, idosgondozas, egeszsegugy, bolcsodek, ovodak, kozossegi hazak

Miert van az, hogy Jozsefvaros szocialis juttatasairdl szolo rendelete kizardlag az autdtulajdont teljes kizard 
oknak/tenyezonek mondja ki?

5. Koztisztasag, kozteruletek fenntartasa

Milyen gyakorisaggal ellenorzi az onkormanyzat a Szigony-Tomo-Balassa-Apathy tombben zajId epitkezes 
kovetkezteben a kornyezo kozteruletek szennyezeset, es milyen gyakran intezkedik ezek takarittatasa 
erdekeben? Mikor akarjak felszamolni-felszamoltatni a Szigony utca Tomo utca es UIloi ut kozotti tartds 
porszennyezettsegenek allapotat?
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