BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POI GÄRMESTER

részére
1088 Budapest

Tisztelt
Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat és a 2019. évi köznieghallgatásra
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze
válaszomat.
1.
Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy minél több, lakhatásra alkalmas, a 21. századi
igényeknek megfelelő lakásállománnyal rendelkezzen, azonban a lakás darabszámok
meghatározásánál szükséges a fenntartható lakásállományt figyelembe venni. Szükség van a
jelenlegi lakásállomány minőségi cseréjére, az elavult épületek, lakások fejlesztésére, a nem
fejleszthető lakások megszüntetésére, eladására, és helyettük új lakások létesítésére,
vásárlására.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat önként vállalt feladatként, a
Józsefvárosban hajléktalanná vált személyek komplex rehabilitációját célzó Józsefvárosi
Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programot (a
továbbiakban: LÉLEK Program) 2011. év őszén indította útjára, és azóta a nyújtott
szolgáltatások körét folyamatosan bővítette. Családos Közösségi Szállással, szolgálati
bérlakásokkal, valamint önkormányzati bérlakásokkal egészült ki a lakhatás biztosítása
érdekében.
Jelenleg a LÉLEK Programban összesen 83 fő vesz részt, az egyedülállók mellett 9 család
22 fő kiskorú gyermek lakhatása megoldott.
2.
Józsefváros közterületein sajnálatos módon jelentős mértékű az illegálisan kihelyezett
hulladék (kommunális, építéssel összefüggő, bútorlapok stb.) mennyisége. A Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai minden évben közel
8000 m3 - havonta megközelítőleg 650 -700 m3 — illegálisan kihelyezett háztartási és
veszélyes hulladék összegyűjtését és égetőbe történő szállítását végezik el. Munkatársaink
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naponta takarítják a kerület különböző közterületeit, kiemelt hangsúlyt fektetve a felújított
terekre és parkokra, és a közterületeken található szemetes és kutyapiszok-gyűjtő edények
rendszeres ürítésére. A folyamatos közterületi fenntartást a kézi takarítást végző emberi
erőforrás biztosításán túl kiegészítettük több önjáró takarítógéppel, ezzel is sokat javult a
közterületek takarításának hatékonysága. Fontos kiemelni, hogy kollégáink nem csupán a
JGK kezelésébe tartozó utakat, járdákat takarítják, igyekszünk a lakosság tulajdonában álló
épületek előtti szakaszokat is kapacitásunkhoz és kötelezettségeinkhez mérten takarítani.
Havazás, ónos eső esetén a fenti kapacitással az előre meghatározott prioritás sorrendben
elvégezzük a síkosságmentesítést. Elsődlegesen a hozzánk tartozó járdákon, sétányokon, de
ezek végeztével besegítünk a lakosságnak illetve a Budapest Főváros Önkormányzata és a
Budapest Közlekedési Központnak is. A megállók takarítása, síkosság mentesítése azonban
a Budapesti Közlekedési Központ feladatai közé tartozik.
A kerület mérete és a tereink, sétányaink, járdáink terheltsége miatt sajnos nem minden
esetben tudjuk teljes mértékben, permanens rendezett, tiszta állapotot biztosítani. Azonban
mindent megteszünk, hogy a lakosság elégedett legyen a munkánkkal. Kiemelt figyelmet
fordítunk a különböző bejelentésre használható felületeken érkezett kérésekre, jelzésre.
Amennyiben tudja pontosítani a kérését, tudunk intézkedni vagy részletesebb tájékoztatást
adni.
3.
Józsefvárosban 2019-ben is kapnak év végi juttatást a szociális, egészségügyi és köznevelési
intézmények dolgozói. Az előző 2018. évhez képest kettőszáz fővel több kerületi
munkavállaló részesül az egységesen nettó s7á7ezer forint év végi juttatásból. Bővült tehát a
jutalmazottak köre, a legalacsonyabb jövedelműek számára pedig nagyobb összegű jutalmat
kerül kifizetésre az előző évhez képest.
4/c.
A Népszínház utca átalakításának koncepció tervei szeptemberben elkészültek, ennek
információs táblái láthatóak kint az utcában. 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.
A 99-es busz új végállomásának helyére több szakmai javaslat van, akár olyan formában is,
hogy valamelyik budai járattal legyen összekötve. ezzel kapcsolatban még további szakmai
egyeztetések szükségesek a Budapesti Közlekedési Központtal és a Budapesti Közlekedési
Vállalattal.
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4/d.
A Blaha Lujza tér felújításának kiviteli tervei elkészültek. Jelenleg is folynak az
egyeztetések az üzemeltetési kérdésekről az érintettekkel. Tekintettel arra, hogy a tér egy
része a Fővárosi Önkormányzat, másik része a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában
van, de a tér egységes felújítást kap, így az üzemeltetést is célszerű egységesen kezelni. Az
üzemeltetés kérdéskörében a két érintett Önkormányzatnak még meg kell állapodnia, amely
a 2020. év folyamán várható. A megállapodás többek között tartalmazni fogja a köztisztaság
kérdéskörét is.
5.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
értelmében a Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Józsefvárosban eddig minden
évben egy alkalommal került sor közmeghallgatásra, de tájékoztatom, hogy javaslataikkal,
problémájukkal a lakosok egész évben fordulhatnak az Önkormányzathoz illetve
megválasztott képviselőikhez.
6.
A Budapest VIII., Somogyi Béla utca 21. szám alatti ingatlant a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat 2014 augusztusában értékesítette, ami onnantól kezdve magántulajdonban
van. Az azóta elhíresült, úgynevezett „Iszlám Imaház" sorsáról, tulajdonosának terveiről
információval sajnálatos módon nem tudunk szolgálni.
A Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szám alatti épület társasház, éppen ezért a lakóház
állapotán csak a társasház tud változtatni, a tulajdonközösség kezdeményezhet felújítást. Az
épületben az Önkormányzat nagyon alacsony tulajdoni hányaddal rendelkezik (1%), így az
Önkormányzat a társasház döntéseiben jelentős szavazattal nem rendelkezik, döntést
befolyásolni nem tud.
7.
Budapest Józsefváros Önkormányzata elkötelezett a hajléktalanok, elesettek, rászorulók
megsegítése, lakhatásuk megoldása és megtartása mellett, ezért olyan lakáspolitika
kidolgozására kerül sor, mely a lakhatási válság hatásait igyekszik enyhíteni.
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A lakáspolitika, az önkormányzati bérlakás állomány növelése és megújítása, valamint a
LÉLEK Program fenntartása mind a lakhatás biztosítását szolgálja, a hajléktalanná válás
elkerülése és a lakhatás megtartása érdekében.
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Budapest II. kerületében található
pszichiátriai betegeket ellátó intézmény volt, mely 2007-ben a pszichiátriai ellátás
átalakítása során bezárásra került. Jelenleg az épület műemléki védelem alatt áll.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2019. december 16.
Tisztelettel:

Pikó András
polgármestet--

,OE
juzAtteiVOE

1082 Budapest, Baross u. 63-67, • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmesterajozsefvaros. hu • wvvw.jozsefvaros. hu

IDÖSBARÄT
ÖNKORMÄNYZAT

4

,(
OE

r

OE.

