
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POI.GÄRMESTER 

részére 

Tisztelt Uram! 

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat és a  2019.  évi közmeghallgatásra 
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

1. 

A  Blaha Lujza tér a Főváros pesti oldalának közlekedési szempontból egyik legfontosabb 
köztere — olyan, mint a budai oldalon a Szél! Kálmán tér. Józsefváros új vezetése is 
fontosnak tartja a tér minőségi megújítását, nagy zöldfelületek létrehozását, a tér átadását a 
biztonságos gyalogos közlekedésnek, az autóforgalom teljes kizárásával. Az elkészült 
kiviteli terveket már megismertük és zajlanak az egyeztetések  Budapest  Főváros 
Önkormányzata vezetésével ezen tervek átgondolásáról, a szükséges áttervezés mértékéről. 
A  kivitelezés így valószínűleg a  2021.  évre fog tolódni. 

2. 

A  Somogyi Béla utca felújítása a Blaha Lujza tér felújítási projekt része, a tervek ennek 
keretében készültek el. Röviden összefoglalva: 

végig kandeláberes közvilágítás készülne a falikaros helyett; 
összesen 12db új fa kerülne elültetésre, zömében az utca páratlan oldalán; 
Új burkolatot kap a járda, a parkolósávba bazalt nagykockakő kerülne, míg az úttest 
nagyelemes beton térkővel tervezett; 
a forgalmi irány a  Gutenberg  tér felől a Blaha Lujza tér felé lenne egyirányú, kivéve 
a Stáhly utca és a Blaha Lujza tér közötti szakaszon, ahol a zsákutca jelleg miatt a 
kétirányú forgalmat biztosítani kell; 
a páratlan oldalon párhuzamos, a páros oldalon  45-os beállású parkolók készülnének; 
az iskola előtt sávelhúzás és forgalomcsillapító küszöb is készülne, mely egy szintbe 
kerülne a járdával; 
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- utcabútorok közül csak szemetes lenne, pad nem tervezett, mert a  Gutenberg  téren és 
a Blaha Lujza téren is van ilyen. 

3. 

A  Népszínház utca átalakításának koncepció tervei szeptemberben elkészültek, ennek 
információs táblái láthatóak az utcában.  A  partnerségi@jozsefvaros.hu  e-mail  címre 
folyamatosan érkeznek lakossági észrevételek a tervvel kapcsolatban. Józsefváros új 
vezetése - alapvetően egyetértve a 99-es busz nyomvonalának módosításával és 
végállomásának áthelyezésével, továbbá az utca egy részének autómentesítésével és 
zöldfelületek létesítésével - még további szakmai egyeztetéseket tart szükségesnek, mielőtt 
az engedélyezési tervek készíttetését megrendeli. 

4. 

A  Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  (a  továbbiakban  BKK  Zrt.) az  M3  metró  deli 
szakaszának pótlásához kapcsolódóan, az utazóközönség igényeinek minél teljesebb 
kiszolgálása érdekében,  a  metrópótlás beindításával egy időben, MOL Bubi 
gyűjtőállomásokat telepített az érintett térségbe. Első körben — az Üllői úti tengely mentén,  a 
Nagykörút és  a  Pöttyös utca által határolt területen —  13  db új gyűjtőállomás megvalósítására 
állt rendelkezésre fedezet. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása nyomán az alábbi területen 
létesültek Józsefváros területén gyűjtőállomások: 

• Szigony utca (Klinikák Metró állomás előtti járdán,  a  meglévő kerékpártámaszok és 
az elárusító pavilon közötti szakaszon) 

• Diószegi Sámuel utca (NKE épülettel szemközti oldali parkolósávban) 
• Tömő utca  (a  parkolósávban az Illés utca felőli végén,  a  faverem és  a  parkolásgátló 

fül közötti szakaszon) 
• Szenes Iván tér (Semmelweis Egyetem Markusovszky Lajos Kollégiummal 

átellenben,  a  sportpálya mellett meglévő aszfaltozott területen). 

A  gyűjtőállomások telepítését elvégezték,  a  sikeres műszaki átadási eljárás  2019.11.26-án 
megtörtént,  a  gyűjtőállomások alkalmasak az üzemszerű használatra. 

A  használatba vételi eljárás megindítását  a  BKK  Zrt. tájékoztatása alapján  Budapest  Főváros 
Önkormányzata  a  közeli időszakban tervezi. 

A  további fejlesztési területek kijelölésére  a  BKK  Zrt.  a  kerületektől  is  várja  a  javaslatokat 
és  a  kiépítéshez  a  pénzügyi támogatásokat  is. A  lakossági igények és  a  költségvetési 
lehetőségek szerint  a  Józsefvárosi Önkormányzat támogatni fogja további gyűjtőállomások 
létesítését vagy kerékpártárolók elhelyezését. 
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5. 

A  Semmelweis Egyetem Szentkirályi  u. 40.  szám alatt található Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézetének felújításával kapcsolatos kérdésére sajnos nem áll módunkban 
felvilágosítást adni, tekintettel arra, hogy az ingatlan a  Magyar  Állam tulajdonában, és a 
Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében áll, így az ingatlannal kapcsolatos tervekről 
elsősorban a vagyonkezelőtől kaphat tájékoztatást. 

6. 

A  társasházi pályázatokra vonatkozó kérdésére válaszul tájékoztatom, hogy a Józsefvárosi 
Önkormányzat folyamatos pályázati lehetőséget biztosít a kerületi társasházak számára a 
hatályos  49/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályozás alapján.  A 
beérkező pályázatok támogatására az elkülönítésre kerülő pályázati keretösszegnek a  2020. 
évi költségvetésben történő meghatározását, a költségvetés elfogadását követően kerülhet 
sor. 

7. 

A  Józsefváros pályaudvar területére kijelölt strand-6s  gyógyfürdő beruházás előkészítésének 
támogatása érdekében  200 000 000  forint egyszeri átcsoportosítását rendelt el a Kormány 
Budapest  Főváros Önkormányzata részére.  Budapest  Főváros Önkormányzatának 
tulajdonában álló  Budapest  Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. elvégeztette a területen a kútfúrást, 
melynek eredményeként a szakemberek tájékoztatása szerint megfelelő minőségű víz áll 
rendelkezésre a felszín alatt, azonban az engedélyeztetési folyamat még nem zárult le.  A 
strand-és gyógyfürdő létesítmény beruházásának tervezésére ezt követően kerülhet sor, 
jelenleg még nem tisztázott, hogy  Budapest  Főváros Önkormányzata vagy az állam mekkora 
összegű fedezettel járul hozzá a beruházáshoz. 

8. 

A  Sorsok Háza Múzeummal kapcsolatban sajnos tájékoztatást nem tudok nyújtani, mert az 
ingatlan nem az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában áll. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2019.  december  16. 
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