
BUDAPEST F^VAROS VIII. KEROLET )6zSEFVAROSI ONkORMANYZAT

PIKO ANDRAS 7 
POLGARMESTf ft ;

Tisztelt Sipos Zsolt!

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

1) A Danko utcai forgalmi fejlesztesekrol, atalakitasokrol mikor lesz majd beszelgetes? 
Olvassuk, hogy lassan a keriiletben mindenhol vannak beszelgetesek az utcakeprol, a 
forgalom csillapftasokrol, de valahogy a Danko utca es komyekerol egyszeruen 
csend van. Pedig nagyon idoszerii lenne az Illes utca-Danko utca forgalmi tengelyen 
a forgalmat csokkenteni. Mar 2 ewel ezelott szoba keriilt az Illes utcan atmeno 
forgalom csillapitasa, de azota sem tortent ezzel semmi. Ezen a ket utcan keresztul az 
Ulloi utrol siman elerheto a Rakoczi ut es a VIL es VI. keriilet a nagykorut erintese 
nelkul. Viszont igy ezen az utcakon rodeozik sok gepjarmuvezetd, mivel itt 
gyorsabban lehet haladni, mint a Nagykoruton. Ez nekunk nem jo. A forgalom minel 
hamarabbi szabalyozasa keriiljbn megoldasra az Illes es Danko utcaval kapcsolatban, 
tovabba a Dankdval komyezb utcakban. Ugyanis az egyiranyu Lujza utcaban is 
eloszeretettel nyomjak a gazt az autosok. mivel nekik ott elsobbsegiik van.

A Danko utca kiemelt resze a Csarnok-Nepszinhaz-Magdolna negyed forgalomcsillapitdsi 
tervenek a kerdesben emlltett okokbbl is es amikor a lehetosegek konkretizalodnak, 
termeszetesen a lakossdg el bocsajtjuk azt. Ez valamikor 2022 elejere teheto, a 
megvalositast bonyolitja a 10-14. sz. alatti tdrsashaz epitkezese.

A Lujza utca sebessegcsillapttdsdban jelentos elorelepes lesz a jardanparkolas 
megszuntetese, amelyre a tervek megsziilettek, adminisztrativ lepesek allnak meg elotte. Itt 
szinten vizsgdlva lesz az utca forgalmi irdnya a forgalomcsillapitds hatekony eleresenek 
erdekeben. .

2) Leginkabb a koztisztasagot erinto, de a hajlektalanokkal kapcsolatos temaban 
erdeklodnek.
Nagyon jo, hogy az allampolgarok legyenek tUrelemmel, megertok a hajlektalan 
emberek utcan valo eletvitelszeru tartozkodasukkal. Ezt elfogadom. De erdeklodnek, 
hogy a hajlektalan embereket a hajlektalan szallokon, a nappali melegedbkon ds
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egyeb szocialis intezmenyekben nem lehetne edukalni, tanitani oket arra, hogy az 
utcakat tisztan tartsak, a ruhazatuk meg normalis, ne iirulek es hanyasszagu?

Ugyanis minden embemek vannak jogaik es kotelezettsegeik. Ha jol tudom sikeriilt 
kiharcolni, hogy joguk van az utcan elniiik es azon embereknek, akik nem 
hajlektalanok meg kotelessegtink tumi oket. Ezzel semmi gond. De azt miert nem 
lehet megtanitani oket, hogy ha mar az utcan elnek, akkor tartsanak rendet maguk 
utan? Miert kell az ures kis feles uvegeket, az tires boros flakonokat eldobni az 
utcakon? Miert nem tudjak elvinni a legkozelebbi tires szemetesig ezeket? Valamint 
etelosztas utan (pl amikor az Udvhadseregtdl kapnak etelt) a mtianyag tanyerokat 
miert a volt FiDo teren, jelenleg a Koltoi Anna teren dobaljak szet a kukak helyett?

Tovabba miert nem lehet nekik valahol kialakitani egy mosodat (ha mar a 
hajlektalanszallokon nines), ahol a ruhaikat ki tudnak mosni normalisan? Mert 
nekem pl a BKV eldfija, hogy tiszta, rendezett ruhaban, tiszta allapotban szalljak fel 
a buszra. Toltik ez nines megkovetelve. Ezaltal a buszon 3-4 meteres korzetben egy 
ember nem marad meg mellettuk, mert mind a busz tobbi reszen nyomoros az 
„illatfelhojuk” miatt. Masabb lenne a hajlektalan emberek megitelese, ha nem vizelet 
vagy hanyasszaguak lennenek. Nem kell hiperszuper mosopor es oblfto illatban 
lengedezniiik, de egy semleges illat tokeletesen elfogadhato lenne. Tovabba sokkal 
rendezettebb lennenek a kozteruletek is, ha nem szemetelnenek mindenfele. Esetleg 
be lehetne vonni oket a hajlektalanellato intezetek komyezetenek a rendben tartasara.

Nines nagy keres, csak legyenek ok is raszoritva arra, hogy az utca az 6 eletteriik, 
tartsak ok is rendbe. Ne csak azok az allampolgarok tegyenek ezert, akik nem 
hajlektalanok. Es legyen tiszta a ruhajuk, legyen mosva valamennyi iddkdzdnkent. 
Akkor az emberek is sokkal elfogadobbak lennenek veliik szemben a mostani 
elutasitottsag helyett. Es akkor a Danko utca, Magdolna utca, Szerdahelyi utca es 
Matyas ter is elhetobb lenne.

Magyarorszdg helyi onkormdnyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny alapjdn a 
teruleten hajlektalanna valt szemelyek elldtasdnak es rehabilitdcidjanak, valamint,a 
hajlektalanna valds megelozesenek biztositasa helyi onkormanyzati feladat (13. §. (1) 
10. pont). Jdzsejvdros Onkormanyzata a lakhatdsi lehetosegek megteremtese, a
lakhatds elvesztesenek megeldzese, a hatralekos es jogeim nelkiili helyzetek 
megeldzese es rendezese, a lakaspalyazatok szamanak novelese, azaz a prevencid 
mellett a hajlektalan emberek problemainak kezele.se erdekeben is jelentos merteku 
sajdt forrasbol flnanszirozott programokat mukodtet. Sajdt vallalaskent mukodtetjuk 
a Lelek Hdzat 14 dtmeneti szallo ferdhellyel es kileptetd lakdsokkal, a csalados 
kozossegi szalldst 25 ferdhellyel es kileptetd lakdsokkal, kifejezetten a keruletben 
hajlektalanna valt emberek szamdra. Sajdt forrast biztositunk az utcai szocialis 
munka megerositesere, es a teli kriziselldtas kereteben alacsony kiiszobu szallast,
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u.n. Eletmento Pontot mukodtetunk, amely az utcai szolgdlatok egyik hdtterbazisa.

A Fovaros teruleten a hajlektalanelldtas a Fovarosi Onkormdnyzat  feladata. (23. §. 
(2) 18.), a keruleti dnkormdnyzatoknak a nappali ellatast (nappali melegedo) kell 
biztositaniuk. A Szocidlis Torveny (1993. evi III. Tv.) alapjdn a hajlektalan szemefyek 
ilgyeben szocidlis igazgatasi eljarasra az a szocidlis hataskort gyakorlb szerv 
illetekes, amelynek illetekessegi terilletet a hajlektalan szemely az ellatds 
igenybevetelekor nyilatkozatdban tartozkoddsi helyekent megjelolte. (6. §.) A 
fovarosban a hajlektalanok szamara nyujtott rendkivuli telepiilesi tdmogatas 
megdllapitasa a fovarosi onkormdnyzat feladata (45. §.).

A Jdzsejvarosi Onkormdnyzat folyamatosan kapcsolatot tart a keruleti 
hajlektalanelldto szervezetekkel, es reszt vesz a szervezetek, a kdzterulet-felugyelet es 
a renddrseg munkajanak osszehangoldsdban, az egyuttmukodes hatekonysdganak 
javitdsdban. Ez az egyuttmukodes a kbzteruleten elok szamdnak csbkkentesere 
irdnyul, es eredmenyei mar rovidtavon is erzekelhetbek

Az onkormdnyzat a hajlektalan emberek problemainak kezeleset nem a roghoz kotes 
es a telepulesrbl valo eltavolitds menten gondolja megvalosithatonak, inkabb az 
elldtorendszerminosegi fejlesztese dltal, amellyel kapcsolatban a kerulet 
lakossdgdnak erdekeben is folyamatosan tdrgyal es egyuttmukodik a Fovarosi 
Onkormanyzattal.

A hajlektalansag a lakhatdsi szegenyseg egyik legszelsosegesebb es a tarsadalmi 
kirekesztodes egyik legjellegzetesebb formaja. A problema kezelese es merseklese 
ezert magas szintu, ossztarsadalmi, kormanyzati lepeseket igenyel. Egy erre 
vonatkozd program kozeppontjaban a lakhatas biztonsagdnak megerositese, az 
elvesztett lakhatas visszadllitdsa, a mdra kialakult hajlektalanelldto eszkozrendszer 
megujitdsa, hatekonyabba tetele kell, hogy alljon, ennek kezdemenyezese, kepviselete 
a Fovarosi Onkormdnyzat kiemelt feladata.

Ugyanakkor a „tdrtenetileg kialakult” elhelyezkedesi struktura jelentds terheket r,d 
azokra a keriiletekre, pl. Jdzsejvarosra is, amelyek teruleten nagyobb aranyban 
tortenik hajlektalan emberek ellatasa. Annak erdekeben, hogy ezek a hatranyok 
csokkenjenek es az elldtorendszer atalakitasa megtortenjen, az onkormdnyzat 
kezdemenyezi, hogy a Fovarosi Onkormdnyzat

- a hajlektalanelldto intezmenyek teruleti elhelyezkedesebol adodo megnovekedett 
feladatok ellensulyozasa erdekeben, a fovdrosra kiterjedoen alakitson ki egy 
kompenzacibs finanszirozasi rendszert,
- a nagy letszamu szdllasokat fokozatosan megszuntetve, teriiletileg jobban 
elosztott, tisztabb, kisebb letszamu, emberlepteku, az elterb sziiksegletekre
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reagalb, nagyobb odafigyelest nyujtb szallashelyeket hozzon letre,
- a hajlektalansagbbl kivezeto utak megteremtese erdekeben szervezzen kepzesi, 
elhelyezkedesi, mentalis, illetve az onallb lakhatas fenntartasat segito 
programokat.
Az onkormanyzat realisan megvalbsithatb programok megfogalmazasanak es 
vegrehajtasanakmenten tudja elkepzelni a helyzet megvaltoztatdsdt.

3) Illetve lennemeg egy eszrevetel.
A Mityas teren van elvileg valami ter vagy parkdr. Elvileg a teren, az elkeritett 
reszen beliil tilos a dohanyzas, az alkohol fogyasztas. Esetleg a parkdr korbejarhatna 
a teren ezt feliigyelve, ne pedig csak a hazikoban nyomogassa a telefont, ese4tleg a 
haverokkal beszelgessen, csajozzon. Ugyanis nem tudom, hogy a Matyas ter kozepen 
hogyan vannak csikkek, ha tilos bent a dohanyzas. A jatszoterrel szembeni 
asztaloknal eloszeretettel iilnek le az emberek taplalkozni es keriil eld a boros flakon, 
a sorbs doboz es mas alkoholos tartalmu italok. Ezekre is felugyelhetne az dr, ne 
csak a ter nyitasara es zdrasara.

A kerilletorseg rendeltetese, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdondt, anyagi 
javait, ilgyfeleit - a szolgalati utasitas vegrehajtasaval - megvedje, a mukodes 
zavartalansagat biztositsa, a rendkivilli esemenyek bekovetkezesekorpedig a helyszin 
biztositasat es az eloirt feladatok vegrehajtasdt megvalbsitsa.

A Matyas teren a keriiletorsegi iroda kerilletorei/ tergondnokai 24 ordban latjak el a 
ter felilgyeletet 12 bras vezenyleses rendszerben 08.00-20.00 illetve 20.00-08.00 
braig.

A keruletorok/tergondnokok elsosorban a szemely- es vagyonordkre vonatkozb 2005. 
evi CXXXIII. torveny, a 2O122.evi CXX. tdrvdny 23§ dltal eloirt szabalyokat kovetik. 
Munkavegzesiiket a keruletorok es tergondnokok munkakdri leirasa pontosan 
szabalyozza. Ezeken feliil a terekre es jatszbterekre kifuggesztett miikodesi rend tabla 
iranyadb a munkavegzes tekinteteben.

A keruletornek/tergondnoknak a feladata, hogy az altala orzott teruleten a hdzirend 
szabalyait betartassa, illetve annak be nem tartasa eseten flgyelmeztesse a szabalyok 
megsertojet. Egyeb intezkedesi jogkore nines. Abban az esetben, ha a flgyelmeztetese 
ellenere a cselekmeny tovdbbra is folytatbdik akkor azt jelzi az illetekes hatbsagfele.

A Matyas ter tekinteteben a keruletorseg jelzese alapjan ezek az alabbiak voltak a 
2021-es evben ezidaig:

• 37 esetben kdzterulet-felilgyeldi intezkedes (alkohol fogyasztas, kozossegi
egyiltteles szabalyainak megszegese, koztisztasagi szabalysertes miatt),

4 1082 Budapest, Baross u. 63-67. * Teiefon: 06 I 459 2100 * E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu 

jOZSEF’7AI<bs„ idosbarAt
UTJAEPUIF ONKORMANYZAT

http://www.jozsefvaros


BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET jOzSEFVAROSI PNKORMANYZAT

< PIKO ANDRAS 6 
' POL GARN ESTER

• 2 esetben renddri intezkedes (bodult allapot miatt ket fovel szemben
intezkedes, kbzszemeremsertes miatt egy fovel szemben), tortent

• Valamint 3 esetben volt szukseg a mentoszolgdlat segitseget kerni (mind a 
hdrom esetben a segitsegre szoruld szemelyt a mentoszolgdlat elszallitotta).

A Matyas ter elhelyezkedese es bejaratainak szama miatt jelentos az atmeno 
forgalom. Abban az esetben amennyiben a keruletor/ tergondnok eszleli, hogy valaki 
dohdnyozva probal athaladni a teren minden esetben figyelmezteti, ennek 
kbvetkezteben sok esetben ott dobjak el a cigarettacsikket. A jdtszoterrel szembeni 
asztaloknal szoktak etkezni, pihenni valamint tobb esetben is elfordul az 
alkoholfogyasztas is. Amint ezt eszleli a keriiletor/tergondnok rogton figyelmezteti a 
szabdlysertot. Amennyiben nem vdltozik a szabalysertbk hozzaalldsa azt jelzi a 
kbzterulet-feliigyelet fele. Ennek kovetkezmenye a fenti esetszdm a kozterulet- 
felugyeldi intezkedeseknel.

A szolgdlati feladataikat elldtd keriiletor/tergondnok a 12 ords szolgdlati idejeben 
jogosult a munkakozi szunetre, amit a teren kialakitott szolgdlati helysegben tbit. 
Ennek idejet (kezdes, befejezes) a napi jelenteseben rogziti. Munkavegzesilket 
folyamatosan ellenorizziik, panasz eseten intezkedunk a megfelelo munkavegzes 
ellatasdra.

A ter eken szolgdlati feladataikat elldtd keruletor bk/tergondnokok feladatkorebe a 
fentieken kivill tartozik meg a ter nyitasa, zarasa, a darabos szemet osszeszedese, 
lombhullds eseten annak osszegyujtese, valamint teli idoszakban a slkossag 
mentesites is.

Budapest, 2021. oktober V ?

■ Tisztelettel: < < 3?;

J/
Piko Andras 
polgarmestdr
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