BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
■ < N ■

PIKO ANDRAS
polgArmester

.

Tisztelt Dorko Mihalyi

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

1) Komyezo utcaban tobb HOSTEL, HOTEL, fizetosszallashely left letesitve.A
vendegek termeszetesnek veszik, hogy 18 orautannem fizetnek a parkolasert.
Javaslat: A keriiletben lako gepkocsi tulajdonosnak a korabbi szerint matricat celszeru
a j armure kiadni. Ezt akar a parkolasi ovezetenkent is lehet megkiilonboztetni, dragabb
ovezeti tulajdonos a kedvezobb diju ovezetben elhet a kedvezmenyevel, forditva nem
hasznalhato. Nem a keriiletben regisztralt autok konnyebben felismerheto a parkolo
orokreszerol is.

Az On altal emlitett Maria utcaban - es a teljes Palotanegyed teriileten - a dijflzetos
pakoldsi idoszak munkanapokon 08:00-20:00 kozotti. A Jozsefrarosi Gazdalkodasi
Kozpont Zrt. alkalmazdsdban allo parkolasi ellenorok ezen idoszakban a
Palotanegyed teriileten folyamatosan ellenorzik a parkolo gepjarmuveket. Az
ellenorzes minden gepjarmure kiterjed, a parkolot dijflzetes, illetve parkoldsra
jogosito engedely nelkiil hasznald gepjarmutulajdonosoknak a parkolasi ellendreink
potdijfizetesi felszolitast allitanak ki. A jelenleg hatalyos jogszabalyok ertelmeben
dijflzetos idoszakon kiviil a kozteriileti parkolot bejelentett lakcimetol es a
tartbzkodasanak celjatol fiiggetleniil barki igenybe veheti, dijterites es ingyenes
parkoldsra jogosito engedely nelkiil.
2) Tisztasag, a fcntebb emlitett utcak egyes reszein van allando takaritas, ugyanakkor a
Maria utcai resz csak alkalmankent kerul takaritasra, korabban meglevo
hulladekgyujto kontener sem keriilt vissza a helyere attol fiiggetlenul, hogy jelentos az
idegen forgalom is az utcaban.
2/a. Kozteriilet rendezese: Lorinc pap teren szerintem nem odaillo viragarus pavilon
van, talan celszeru lenne a koruton korabban meglevo pavilonhoz hasonlot
kihelyeztetni.
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A kbztisztasagra vonatkozo bejelentesevel kapcsolatban az aldbbiakrbl tdjekoztatom:
A Vdrosuzemeltetesi igazgatosag munkatarsai a Maria utca teljes szakaszat hetfotol
pentekig minden nap takaritjak.
Tdjekoztatom tovdbba, hogy az ingatlanok elotti jardaszakaszok takaritasi
kotelezettseget a Budapest VIII. keriilet Jozsefvdros bnkormdnyzata Kepviselotestilletenek a kbzteruletek, ingatlanok rendjer61 es a koztisztasagrdl szblb 62/2007.
(XI. 13.) rendelet 4. § (1) bekezdes a)pontja hatarozza meg. Ezen pont alapjdn „az
ingatlan es az ingatlan elotti jarda, tovabba a jarda es a kocsiut kozotti kiepitett vagy
kiepitettlen terulet gondozasarol, tisztan tartasardl, szemet-es gyommentesiteserol,
hoeltakaritasarol es sikossdg mentesiteseroT’, a rendelet 4. § (1) bekezdesben
meghatarozottak szerint „ az ingatlan tulajdonosa, kezeloje, illetoleg haszonelvezbje
hasznalbja vagy a berloje kbteles gondoskodni. ”
A hivatkozott rendeletben meghatarozott ingatlanokat erinto kotelezettseg ellenere,
munkatarsaink rendszeresen - a meghatarozott utvonalakon - takaritjak Jozsejvdros
jardait is. Tesszilk ezt azert, hogy az erre vonatkozo rendeleti kotelezettseg
vegrehajtasaba az ingatlan tulajdonosoknak, haszndlbknak - az egyeb irdnyu
kozteruleti
kbtelezettsegeink
es
humankapacitdsaink
lehetosegeinek
figyelembevetelevel — segitsuk.
A vdrosuzemeltetesi igazgatosagfolyamatosan,fokozott hangsulytfektet a kbzteruletek
takaritasdra. Ezt a teny erbsiti meg az, hogy a munkavallaloink sajdt kepesseguk
szerint, a hetkbznapokon takaritjak kbzteriileteket. A takaritbgepek takaritasi utvonala
megtekintheto a http://jgk.hu/207-lakossagi-tajekoztatok honlapon.
A Maria utca Gutenberg ter es a Lorinc pap ter kozotti szakaszan taldlhato kozteruleti
szemetes edenyek ellenorzese is megtortent, melynek sordn megdllapithato, hogy az
utcaban bsszesen 3 db szemetes edeny taldlhato, illetve ezeken kiviil az utca Gutenberg
teri es a Lorinc pap teri vegen is taldlhato tovabbi 1-1 szemetes edeny. Ennek
figyelembevetelevel tovabbi szemetes edenyek kihelyezeset nem latjuk indokoltnak.
A kerdeseben szereplo viragarus pavilon ervenyes telepiileskepi hozzdjaruldssal
rendelkezik.

2/b. Epiileteken zaszlok elhelyezese rendre elmarad annak ellenere, hogy az elo^o
Onkormanyzati vezetes biztosi'tott a kulonbozo alkalmakra lobogokat, meg
zaszlotartot is osztottak. Talan celszeru lenne visszatemi a hagyomanyokhoz es
alkalmankent felhivni akozos kepviselo figyelmet azaszlo(k) kihelyezesere.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo epuletek zdszlozasa minden nemzeti ilnnep
alkalmaval megtbrtenik. Az oktbber 23-i unnep elokeszuleteit a Jbzsejvdrosi
Gazdalkoddsi Kbzpont Zrt. mar megkezdte, a zaszlok 2021. oktbber 18-dn hetfon a
haztakaritok, hazfelugyelok reszere ataddsra keriiltek a kihelyezes erdekeben, a
lobogbzas a keddi-szerdai napon megtbrtenik
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Magantulajdonban allo epuletekkel, tarsashazakkal kapcsolatban a Jozsefrarosi
Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. nem rendelkezikfelhatalmazassal, amely alapjdn jogosult
lenne a tulajdonosokatfelszdlitani zaszlo elhelyezesere.

Budapest, 2021. oktober
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