ELŐZETES ÍRÁSBELI KÉRDÉS a 2021. október 21-i
KÖZMEGHALLGATÁSRA
A kérdést feltevő neve:
A kérdést feltevő postai értesítési címe: ____________________________________________

8.

A kérdést feltevő e-mail címe:
(A név és legalább az egyik az értesítési cím kitöltése azért fontos, hogy az illetékes(ek) írásbeli válaszát el
tudjuk juttatni Önhöz.)
Kérjük, jelölje meg azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban kérdezni szeretne, és röviden ismertesse
közérdekű kérdését/javaslatát!
1. Közlekedés, parkolás
A Népszínház utcában elkészült gyalogosbarát kereszteződés-átépítések mintájára szeretnék javaslatot tenni
a Palotanegyedben, a Gutenberg tér délkeleti sarkához kapcsolódó kisebb teresedés hasonló szemléletű
fejlesztésére. A Kölcsey és Békési utcák találkozásánál egy háromszög alakú, hangulatos kis tér található,
jelenleg faltól falig aszfalt burkolattal, a lehető legkevesebb járdával. Parkolóhelyek megszüntetése és az
ezzel járó hiszti nélkül is lehetőség lenne arra, hogy a tér közepét felszabadítsák az autós forgalomtól:
legalább a tér közepén lévő, köralakú apró járdaszigetig ki lehetne terjeszteni a József krt. 31/B, a
„vasalóház” két oldalán érkező járdát, így egy használható méretű gyalogos tér alakulhatna ki, a Rákóci téri
metró- és villamosmegálló felől a Palotanegyedbe érkező gyalogosok is biztonságosabban keresztezhetnék
az autós forgalmat, ellentétben a meglévő állapottal, ahol hosszan kell gyalogolni a forgalmas úton a
Gutenberg tér felé. Egészen kis beavatkozással is sokat lehetne javítani a tér élhetőségén.
Hosszabb távon viszont érdemes lehet abban gondolkodni, hogy az egyik utcáról akár teljesen leveszik a
forgalmat, hogy méltó, keleti kapuja legyen a negyednek, de legalább a kétoldali parkolást felválthatná az
egyoldali parkolás, a szélesebb járdák és kétirányú kerékpáros átjárhatóság és némi zöldítés. Ehhez
feltétlenül támogatnám a fenntarthatatlan ingyenes lakossági parkolás lépcsőzetes díjemelését, mindezt
autótulajdonosként is írom.

2. Fejlesztések, beruházások
3. Lakhatás
4. Szociális ellátás és támogatások, idősgondozás, egészségügy, bölcsődék, óvodák, közösségi házak
5. Köztisztaság, közterületek fenntartása
6. Környezetvédelem, zöld ügyek
7. A Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) működésével és
ügyintézésével kapcsolatos vélemények
8. Egyéb
Kérjük, az előzetes írásbeli kérdést tartalmazó lapot - olvashatóan kitöltve
legkésőbb 2021. október 20. napjáig juttassa el a
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpontjára (Bp., VIII., Baross utca 63-67.) ügyfélfogadási
időben (hétfő 13.30-18.00, szerda 08.15-16.30. péntek 08.15-11.30) vagy emailben csatolmányként a
kozmeghallgatas@jozsefvaros.hu címre.
Az előzetes írásbeli kérdést tartalmazó lap kitöltésével Ön elismeri, hogy az adatvédelmi tájékoztatót
megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait (név, értesítési cím) Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal kizárólag válaszadás céljából kezelje.
Az adatvédelmi tájékoztató – 2011. évi CXII. tv. 16. § (1)-(2) bekezdés – a
https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/149 linken érhető el.

