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Tisztelt

Köszönettel megkaptam a 2022. november 10-ei közmeghallgatásra érkezett kérdését, 
amellyel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

3. Köztisztaság: A közterületi hulladék gyűjtésére a Fővárosi Önkormányzat - ahogy a 
Józsefvárosi Önkormányzat is - a Schafer típusú hulladékgyűjtő szemetes edényt használja, 
amelynek űrtartalma 50 liter. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban JGK 
Zrt.) Józsefvárosban a frekventált helyekre saját gyártású, nagyobb űrtartalmú szemetes 
edényeket is kihelyezett.

A fővárosi területeken az FKF Zrt. - a COVID járvány következményeként - leszerelt számos 
hulladékgyűjtő edényt, melyeket még nem helyezett vissza. A JGK Zrt. Városüzemeltetési 
Igazgatósága a leszerelt közterületi hulladékgyűjtő edények közelében, a józsefvárosi 
tulajdonú és kezelésű utcákban kihelyezett hasonló típusú és űrtartalmú edényeket. A 
közterületi szemetes edények száma magasabb a kerületben a többi kerülethez képest, a 
fővárosi területeket is figyelembe véve több mint 1000 db. közterületi hulladékgyűjtő edény 
van kihelyezve Józsefvárosban. Köszönöm javaslatát: Észrevételére reagálva felhívjuk az 
FKF Zrt. figyelmét, hogy sűrűbben ürítsék az általuk kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket.

4. Szociális ellátás: A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai 
egységeiként 5 idösklub működik a kerületben. Az idősklubok havi programjai a 

 honlapon megtalálhatóak és folyamatosan frissítésre kerülnek, a nagyobb 
szabású programok a kerület különböző pontjain elhelyezett infó pontokra is kikerülnek. Az 
idősklubok a COVID-járványra tekintettel az elmúlt két évben nem tartottak nyílt napot a klub 
szolgáltatásait igénybe vevők védelme érdekében, de 2023-ban újra lesz lehetőség nyílt napok 
keretében megtekinteni az idősklubokat. A nyílt napok időpontjai meghirdetésre kerülnek 
majd a www.j  honlapon, a Józsefváros újságban, valamint a kerületi infó pontokon 
is. Köszönöm javaslatát: törekedni fogunk arra, hogy az idösklubok szolgáltatásai szélesebb 
körben jussanak el kerületi idősekhez.

www.jszszgyk.hu

szszgyk.hu

Az idősklubok nyitvatartási idejükben (hétfőtől - péntekig 8-16 óra között) látogathatóak, a 
helyszínen információ kérhető a szolgáltatásaik igénybevételére vonatkozóan.
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Az idösklubok szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes és tagsághoz kötött.

5. Fejlesztés: A Diószegi utcában lévő fa építményt a Kétfarkú Kutya Párt helyezte ki, így 
annak tulajdonjoga is övék. Már korábban megkerestük a pártot a festéssel kapcsolatban, 
melyre azt az ígéretet kaptuk, hogy lefestik az utasvárót és a graffitit is eltávolítják. Jelzése 
alapján ismételten meg fogjuk keresni a pártot. Ugyanakkor a 2O22.évi kerületi részvételi 
költségvetés nyertes ötletei között szerepel eső- és napvédett buszmegállók elhelyezése a 
kerületben - reményeim szerint ez is hozzájárul a probléma megoldásához.

Észrevételeit köszönöm, örömmel várom közösségünket érintő bejelentéseit, kérdéseit.

Budapest, 2022. november

Tisztelettel:

Pikó András 
polgármester
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