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Tisztelt ’

Köszönettel megkaptam a 2022. évi közmeghallgatás kapcsán feltett kérdéseit, melyekkel 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom.

1. Mennyi (a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Józsefvárosi Önkormányzat „üzemeltetésében 
lévő”) közterületi parkolóhely volt Józsefváros területén 2019 decemberében?
A parkolásüzemeltetői feladatokat ellátó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási 
Igazgatóságának (a továbbiakban: Parkolási Igazgatóság) nyilvántartása szerint 2019. évben 
kerületi tulajdonú területen 9.168 db, fővárosi tulajdonú területen 1.154 db, összesen 10.322 
db közterületi parkolóhely állt rendelkezésre.

2. Mennyi (a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Józsefvárosi Önkormányzat „üzemeltetésében 
lévő”) közterületi parkolóhely van Józsefváros területén jelenleg (2022 novemberében)?
A Parkolási Igazgatóság által végzett mérnöki felmérés szerint 2022. évben kerületi tulajdonú 
területen 10.410 db, fővárosi tulajdonú területen 1.547 db, összesen 11.957 db közterületi 
parkolóhely áll rendelkezésre.

3. Mennyi közterületi parkolóhelyet szándékozik/tervez megszüntetni az Önkormányzat 
2023-2024 években Józsefváros területén és mennyi megszüntetése van folyamatban?
A gyalogos közlekedés biztonságának és kényelmének javítása érdekében a szűk járdaszaka
szok parkoló autóktól való tehermentesítése érdekében jelenleg 30 darab parkolóhely meg
szüntetése van folyamatban, de további körülbelül 120 darab parkolóhely megszüntetését vizs
gáljuk. A Csarnok-Népszínház-Magdolna Forgalomcsillapítási Programban kb. 100parkoló
hely helyett jöhetnek létre szélesebb gyalogosfelületek és kerékpáros infrastruktúra. A közte
rületi beruházások kapcsán parkolósávok csökkennek a Krúdy és Mária utcák megújuló sza
kaszán, a Horváth Mihály téren és a Práter utcában. Az Utcafásitási Programban a fahelyek 
túlnyomórészt parkolóhelyre kerülnek.

4. Józsefváros területén mennyi Fővárosi és Józsefvárosi tulajdonban lévő parkolóházi illetve 
mélygarázs! parkolóhely van jelenleg? És mennyi volt 2019 decemberében? Ebből mennyi a 
nem kizárólagos használatú parkolóhely?
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Az Önkormányzat 2019. évben és 2022. évben egy ugyanazon parkolóházban 10 db beálló
hely tulajdonjogával rendelkezett, illetve rendelkezik. Az Önkormányzat ezen kívül további 65 
db beállóhely tulajdonjogával rendelkezik az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulaj
donú lakóépület teremgarázsaiban, illetve társasházakban található teremgarázsban. Ezen 
parkolóhelyeken rövidtávú, órás bérletre nincs lehetőség, használatuk kizárólagos.

5. A Józsefvárosi Önkormányzat által mennyi közterületi parkolóhely létesült 2019 decem
bere óta Józsefváros területén?
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága létesített 2 db új 
parkolóhelyet Budapest Vili, kerület, Kálvária téren.

6. Mennyi parkolóhely helyén van jelenleg vendéglátóterasz Józsefvárosban?
Jelenleg 5 db parkolóhelyre van érvényes közterület-használati hozzájárulás.

7. Mennyi parkolóhely helyén volt vendéglátóterasz Józsefvárosban 2022 április-szeptember 
között?
2022. 03. 01. - 2022. 09. 30. közötti időszakban 35 parkolóhelyen létesített teraszra volt köz
terület-használati hozzájárulás.

8. Mennyi parkolóhely szűnt meg mikromobilitási pontok létesítése miatt Józsefvárosban? 
A mikromobilitási pontok kialakítása miatt 55 darab parkolóhelyet került megszüntetésre.

9. Mennyi parkolóhely helyén lett 2019 óta kerékpársáv és/vagy buszsáv Józsefvárosban? 
76 db parkolóhely helyén lett kerékpársáv és/vagy buszsáv.

10. Mennyi lakossági várakozási engedély volt kiadva második vagy többedik autóra 2019- 
ben?
1800 db.

11. Mennyi lakossági várakozási engedély lett kiadva második vagy többedik autóra 2022- 
ben?
1592 db.

12. Hány fővel változott Józsefvárosban az állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők száma 
2019-2022 között?
Józsefvárosban az állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők száma az alábbiak szerint ala
kult az Ön által jelzett időszakban:
2019: 71.181 fő
2020: 67.426 fő
2021: 68.898 fő
2022: 65.389fő
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13. Mennyibe került a Csarnok, a Népszínház és a Magdolna negyed forgalmi rendjének meg
változtatása?
A Csarnok és a Népszínház negyed forgalomcsillapításával kapcsolatos tervezés jelenleg is 
zajlik. Ezen a két területen terveink szerint a kivitelezés jövő év tavaszán befejeződhet. A Mag
dolna negyed forgalomcsillapításával kapcsolatos tervezés befejeződött, a forgalomtechnikai 
kezelő engedélyére várunk, a kivitelezési költségek jelenleg még nem ismertek.

14. Mennyibe kerültek az egyirány utcákba a kötelező haladási irány táblák alá kihelyezett 
„kivéve kerékpáros” jelentéstartalommal bíró kiegészítő táblák?
Ez a feladat a Budapest Közút Zrt. Hatáskörében zajlott és sok esetben zajlik, így a költségek
ről nincsen tudomása az Önkormányzatnak.

15. Mennyibe került a nemrég elfogadott parkolási stratégia megalkotása?
A parkolási stratégia elkészítésére az Ónkormányzat nem vett igénybe alvállalkozót. A straté
giát az Ónkormányzat munkatársai készítették, a szakmai véleményezési folyamatba bevon
tunk külső szakértőket, akik a véleményezést külön díjazás nélkül végezték.

16. Mennyibe került a közösségi részvételi költségvetés megszervezése?
A képviselő-testület 2021. szeptember 23-án döntött a 2022-es részvételi költségvetésről. A 
döntés keretében 9.980.000 Forint fedezetet különített el a szervezési költségekre. A végleges 
pénzügyi elszámolás még folyamatban van. A tényleges költségek a rendelkezésre álló fedeze
tet nem haladhatják meg. Részletek:
https://jozsefvaros.hu/pdfjs/web/viewer.html? file=https://jozsefva- 
ros.hu/downloads/2022/03/6788 20210923javaslaia 2022-esreszve- 
teli.pdf?ver~20220310224556

17. Mennyibe került a közösségi részvételi költségvetés lebonyolításának megünneplése?
A záróesemény összesen 170.035forintba került.

18. Mennyibe kerültek a parkolás témakörében volt közvéleménykutatások 2019 decembere 
és 2022 októbere között?
A Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a TARKI Társadalomkutatási Intézet 2020 őszé
től 2021 nyaráig kutatást végzett a józsefvárosi lakosság, illetve a kerületi intézmények, szer
vezetek és szakértők körében annak érdekében, hogy felmérje a lakosság társadalmi helyzetét 
és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos véleményét. A kutatás összefoglalóját az alábbi 
linken olvashatja:
https://old.jozseNaros.hu/hir/77170/isv-ertekelik-a-iozseNarosiak-az-elrrmlt-keí-evet

A kutatásnak a parkolással kapcsolatos kérdések egy kisebb szeletét tették ki. A teljes kutatás 
elvégzésnek vállalkozói díja 3.950.000 Ft + AFA volt a 2020. július 16-án aláírt szerződés 
szerint.
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19. Mennyibe kerültek a mikromobilitási pontok létrehozásai?
A pontok létesítésére eddig összességében 20.480.000 Ft-ot költöttünk.

20. 2021-ben és 2022-ben mennyi bevétele volt az önkormányzatnak a mikromobilitási pon
tok rollercégek általi használatából?
A veszélyhelyzet miatt a jogszabályi rendelkezések alapján 2022. június 30. napjáig új díjat 
nem állapíthatott meg, illetve meglévő díjak új kötelezetti körét nem terjeszthették ki az önkor
mányzatok. Fentiek okán 2021-ben nem keletkezett bevétel a mikromobilitási pontok haszná
latából. 2022. évben a tervezett összbevétel 7.459.200 Ft.

21. 2022-ben mennyi bevétele volt az önkormányzatnak a mikromobilitási pontokon kívül 
közterületeken elhelyezett/parkoló rollerek után/okán?
Szabálysértési eljárások miatt 196.400- forint bevétel folyt be 2022. november 3-ig.

22. Mennyi autószereléssel foglalkozó vállalkozás volt Józsefváros területén 2019 decembe
rében, és mennyi van jelenleg?
A hatósági nyilvántartás szerint 2019. évben 75 db gépjármű-karbantartás megnevezésű telep 
működött Józsefváros területén, míg ez a szám jelenleg 76 db.

23. Az önkormányzat általi szociális ellátások bármilyen formájában részesülök hány száza
léka volt józsefvárosi autótulajdonos 2022-ben, 2021-ben és 2020-ban?
Nincs erre vonatkozó adatunk.

24. Az állandó józsefvárosi lakcímmel rendelkező autótulajdonosok hány százaléka részesült 
az önkormányzattól bármilyen szociális ellátásban 2022-ben, 2021-ben és 2020-ban?
Nincs erre vonatkozó adatunk.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2022. novemberV?..'

polgármester

Tisztelettel:
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