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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

részére 

Tisztelt 

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

1. 

A  Józsefvárosi Közterület-felügyelet munkatársai úgy a kerület egészét, mint a Szűz utca környékét 
is rendszeresen ellenőrzik. Míg munkájuk során  2019  első tizenegy hónapjában, Józsefvárosban  963 
esetben intézkedtek közterületen történő alkoholfogyasztás szabálysértés és  503  esetben 
köztisztasági szabálysértés elkövetőivel szemben (ebből  216  közterületen történő vizelés volt), addig 
a Szűz utca környékén  81  alkalommal intézkedtek közterületen történő alkoholfogyasztás 
szabálysértés és  8  alkalommal köztisztasági szabálysértés elkövetőivel szemben. 

A  Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője utasította a térfigyelő központ vezetőjét és a 
közterület-felügyelői állományt, hogy — a rájuk kirótt egyéb szolgálati feladataik függvényében — 
rendszeresen figyeljék és ellenőrizzék a Szűz utcát és annak környékét, és  ha  a hatáskörükbe tartozó 
szabálysértést észlelnek, akkor tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A  közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása érdekében a Közterület-felügyeleti Ügyosztäly 
részéről hetente több alkalommal posztos szolgálat felügyeli a Baross utcát, a Szigony utca elejét és 
a Koszorú utca sarkát. 

Ügyosztályvezető Úr felkérte a területért felelős körzeti rendészt, hogy tájékoztassa a kifogásolt 
területen található társasházak közös képviselőit és kereskedelmi egységek tulajdonosait arról, hogy 
a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, 
ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló  62/2007. (XI. 13.)  rendelete alapján a társasházak 
előtti járdaszakasz takaríttatása és tisztántartása az ő feladatuk. Ezt a közterület-felügyelet 
rendszeresen ellenőrizni fogja. 

2. 

A  Csarnok negyed Program első ütemeként a Déri Miksa utca felújításának koncepciótervével indult 
a Józsefvárosi Önkormányzat a  2018.  évben a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatán, ahol 
támogatást is kapott a projekt. Az engedélyezési tervek elkészültek,  de  Józsefváros új vezetése 
szeretné a  Ho-ho-horgász Játszótér funkcióbővítését és a Szent Kozma Egészségügyi Központ 
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udvarának részbeni megnyitását az utca felé. Utóbbiakról még folynak az egyeztetések. Ugyanígy a 
József utca és a Bérkocsis utca közlekedési problémáira válaszként készlltek el a forgalomcsillapító 
küszöbök utóbbi közterületen.  A  Csarnok és a Népszínház negye&r.et összekötő Népszínház utca 
humanizálására szeptemberben elkészült a koncepcióterv, ennek információs táblái láthatóak kint az 
utcában.  A  partnerségiejozsefvaros.hu  e-mail  címre folyamatosan érkezrak lakossági észrevételek a 
tervvel kapcsolatban. Józsefváros új vezetése alapvetően egyetértve 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. 

A Horvath  Mihály tér északi szére (templom előtti terület) elkészült egy tájépítész tervező iroda 
által készített vázlatterv, mely a tér használhatóságára tesz javaslatot.  A  jelenlegi építkezési 
felvonulási terület és parkoló helyett egy olyan növényzettel díszített városi tér jönne létre, ahol a 
templom és a most nyíló szálloda funkcionális, reprezentatív igényei megférnek a Tavaszmező utcai 
egyetemi létesítmények itt átmenő gyalogosforgalmával és a lakók parkolási igényeivel. 
Amennyiben az egyeztetések az előre tervezett ütemezésben folytatódnak,  2020.  év nyarán a 
kivitelezés is elkezdődhet. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2019.  december  13. 

Tisztelettel: 
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