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

Mennyi kozteruleti parkolohely szunt meg a 2020. januar 1-tdl mostanaig Jdzsefvaros 
teriileten? Ebbol mennyi szunt meg

- kerekparsavok,
- ■ BUBI allomasok, \k. Y
- vendeglatos (kocsma) teraszok

vegett? /

Kerekpdrsdv letesitese miatt 78 dbparkolohely szunt meg a Jozsef koruton.
A vendeglato-teraszok tekinteteben osszesen 34 db parkolohely szunt meg.
A Blaha Lujza ter atepitese miatt 79 db parkolohely szunt meg.

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

- rollertarolok
- kerekpartarolok
- vendeglatos (kocsma)teraszok ,

< - BUBI allomasok- ?. -' k <
„utcanyitasok” vegett?

Rollertarolok miatt nem terv'eziink megszuntetni parkolohelyet, kerekpartarolok miatt kb.
55 db-ot, BUBIallomasok miatt 4-5 db-ot terveziink megszuntetni a jovoben.
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A vendeglatd teraszok szamara jelenleg kiadott kdzterulet-haszndlati engedelyek kozul'4 db 
kiadott engedely idoszaka nyulik tul 2021.12.31. napjan, ez osszesen 7 db parkoldt erint. A 
kovetkezo evekre vonatkozo igenyekrdl jelenleg nem rendelkezunk informdcioval. Uj 
„utcanyitdsi” terv jelenleg nincsen elokeszites alatt, de a lakossagi konzultdcidt kovetoen 
remeljukajovo evben legalabb a Bacso Bela utcai programokvisszaternek.

A Jozsefvarosi Onkormanyzat koltsegvetesebol mennyi lett forditva 2020-ban es 2021-ben

- a bebiciklizesre: az Onkormanyzat hat alkalommal szervezett kerekparos turdkat a 
keriiletben augusztus eleje es szeptember vege kozott a Magyar Kerekparosklubbal 
egyilttmukodve, melyprogram alkalmankent 86.360 Ft-ba, osszesen 6 alkalommal brutto 
518.160 forintba keriilt.

- a „tedd le az autot” kampanyra es palyazatra: brutto 459.000 Ft osszegben tortent 
kifizetes 6 palydzo reszere

- „J6zsefvaros legszebb kerekparja” projektre: osszesen 4890 Ft-ot koltott az onkormanyzat 
a gyoztes pdlyazonak dtadott vandorkupara.

- a„parkolasi reform” koncepciojanak letrehozasara
- a„parkolasi reform” online kerddiveztetesere
- parkolohelyek megszunteteset kovetoen azok vendeglatos (kocsma)terszara alkalmassa 

tetelere
- kerekparsavok letrehozasara
- kerekpartarolok es BUB I allomasokletrehozasara: osszesen 14 960.630 Ft + Afa keretbol 

fognak megvalosulni, melynek kiflzetese a kovetkezo evi koltsegvetes terhere tortenik
- „J6zsefvaros mindannyiunke” kampanyra: llyen elnevezesu kampdnya nem volt az 

onkormanyzatnak. A Jozsejvarosi Onkormanyzat epilletere 2020-ban kikerult egy molinb 
(Jdzsejvdros mindenkiefelirattal), melynek elkeszitese koltsege 28.448 Ft volt.

- akerekpar- es rollerhasznalat nepszerusitesere.

A kerdesben felsorol egyeb, de avdlaszban nem reszletezett kerdesekre kulon beszerzest nem 
folytattunk le, azok lebonyolitasat az onkormanyzat belso eroforrasbol oldotta meg.

A Kozterulet-felugyelet miert nem intezkedik a Corvin Setany es Nagytemplom utca sarkan 
levo kaszinonal mindennapi tilosban parkolas vegett? ,

Az onkormanyzat es a Jozsefodrosi Kozterulet-felugyelet elott is ismert a kaszindval 
kapcsolatosan leirt allapot, emiatt a Kozterillet-felugyelet a teruletet kiemelten ellenorzi, 
eppen az oktober 21-i testuleti ides dont a Corvin setany es a Nagy Templom utca kozteruleti
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reszere a terfigyelo kamerarendszer boviteserol. Az ellenorzesek sordn az idei evben eddig 
119 "esetben intezkedtek szabdlytalan varakozas kapcsdn, melynek sordn 116 esetben 
kerekbilincset is alkalmaztak A kiemelt ellenorzest tovabbra is kerni afogom a Kozterulet- 
felugyelettol.

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

A kdzterulet-felugyeldk az Apathy Istvan utcat is rendszeresen ellenorzik. 2021-beneddig 70 
esetben intezkedtek szabdlytalan varakozas miatt, melynek sordn 54 esetben kerekbilincset is 
alkalmaztak.

A gyorsabb es rugalmasabb reagdlds erdekeben arra kerem, hogy amennyiben ismet 
tapasztalja a szabdlytalan varakozdst a fenti esetekben, ugy hivja a Jozsefvarosi Kozterulet- 
felugyelet a nap 24 orajaban, ingyenesen hivhatd 06-80/204-618-as zold szamat, mely 
bejelentes azonnali intezkedest von maga utan.

Miert nem hajlando fellepni az onkormanyzat a rolleruzemeltetd cegek elleh a rollerkaosz 
felszamolasa erdekeben?

Mindamellett hogy az onkormanyzat elkotelezett a mikromobilitasi eszkozok hasznalata 
mellett,eszleljukazhaszndlatukkaljdrdkellemetlensegeketesproblemdkat.

Az onkormanyzat eppen ezert megkezdte az ugynevezett mikroMobilitasi Pontok (mMP) 
letrehozdsat, melynek celja, hogy a kulonbozo szolgdltatbk, vagy magantulajdonban levo 
mikmobilitasi eszkozoket koncentrdltan, egy helyen bsszegyujtve tdroljdk. A mMP pontok 
megvaldsitdsa utan, a kulonbozo szolgdltatokkal egyuttmukodve szabdlyozni fogjuk azok 
hasznalatat, beleertve a parkoldsukat is.

\ beharangozott ut-utca felujitasok fmanszirozasanak mik a forrasaik? A 13ezer 
jozsefvarosi autostol 2022-ben beszedni kivant „parkolasi dij” sarcbol mekkora osszeget 
remel az onkormanyzat, es ebbol mennyit akar az onkormanyzat parkoldhelyek 
megszuntetesere forditani? Tervezi-e az onkormanyzat a kozteruleti parkolohelyek 
letrehozasat? Vagy csak kdzteriileti parkolohelyek megsziinteteset tervezi? Miert ellenzi az 
onkormanyzat olyan kozteruleti parkolohelyek kijeldleset, melyet csak keriileti 
lakosok/autotulajdonosok vehetnek igenybe?

Az onkormanyzat nem ellenzi a lakossdgi parkolohelyek kialakitasat, azonban a megfelelo 
helyszinek kivdlasztasa, a jogszabalyi kornyezet megteremtese, egy igazsagos es mind az 
auto tulajdonosok, mind az auto nelkiili lakosok szamara megfeleloen kielegito koncepcio 
kialakitasa szeleskdru elokeszitesi munkdt igenyel, az ehhez szukseges elokesziileteket
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megkezdtuk.

Miert van az, hogy Jozsefvaros szocialis juttatasairol szolo rendelete kizardlag az 
autotulajdontteljes kizaro oknak/tenyezonek mondja ki?

Jbzsejvdrosban a szocialis raszorultsag alapjan nyujthato tamogatasokat a penzbeli es 
termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskoddst nyujtd szocialis es gyermeljbleti 
elldtasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (ULI.) szdmu onkormanyzati rendelet 
szabalyozza. A rendelet 2020. oktober 1. napja elott hatalyos rendelkezesei meg 
tartalmaztdk a vagyon, ezen belUl az ertekhatar feletti gepjarmu fogalmat mint kizaro okot, 
azonban a 2020. oktober 1. napjatol hatalyos rendelet modositdsnak koszonhetoen mar nem 
kizaro ok, ha valaki gepjarmuvel rendelkezik.

Milyen gyakorisaggal ellendrzi az onkormanyzat a Szigony-Tomo-Balassa-Apathy tombben 
zajlo epitkezes kovetkezteben a komyezd kozteriiletek szennyezeset, es milyen gyakran 
intezkedik ezek takarittatasa erdekeben? Mikor akaijak felszamolni-felszamoltatni a Szigony 
utcaTomo es Ulloi ut kozotti tartos porszennyezettsegenek allapotat?

Eszrevetelet koszonjiik. A kerilletben zajlo fejlesztesek es epitkezesek sajnos 
kenyelmetlenseget okozhatnak az itt elok szamdra. A porszennyezes okozta kellemetlenseget 
tudomdsul vettilk, jogszabalyi hataskoriink azonban nines arra, hogy az epitkezesen zajlo 
munkdkat befolydsoljuk.

Amennyiben On lakoskent szeretne bejelentest tenni e zavaro tenyezo (por, zaj, szennyezes) 
miatt, kerjilk, tegyen bejelentest a Hatbsdgi Ugyosztalyunkon, melyhez az alabbi linken talal 
segitseget: https://jozsefvaros.hu/hir/75154/kihez4ehet-fordulni-a-szomszed-telken~zajlo-
epitkezessel-kapcsolatos-problemak-eseten .

Budapest, 2021. oktober

Tisztelettel:

Piko Ahdras 
polgarmestdr
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