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Köszönettel megkaptuk a 2022. évi közmeghallgatás kapcsán feltett kérdéseit, melyekkel kap
csolatban a következőkről tájékoztatom.

1 ) A II. János Pál pápa téren álló, volt pártszékház épületét a NAV végrehajtási eljárása kere
tében élet- és balesetveszélyesnek minősítette és a járdaszakasz egy részét elzárta. Azóta is 
folyamatosan hullik a vakolat és más törmelék az utcafrontra. Mit tud az Önkormányzat az 
épület jövője kapcsán?

Az épület magántulajdonban van és az elmúlt években többször cserélt tulajdonost. A jelenlegi 
tulajdonos hasznosítási terveiről nem rendelkezik az Önkormányzat információval.

2) Az Erkel Színház önmagában rendelkezik egy legalább 45 gépkocsi parkolására alkalmas, 
elkerített, privát parkolóval épülete mögött. Mi indokolja azt, hogy épület bal oldali részén 
további 40-50 gépkocsi tárolására elegendő közterület van biztosítva az ott dolgozók számára 
kizárólagosan? A várható téli bezárás kapcsán, felül kívánja-e vizsgálni az Önkormányzat a 
Színház közterülethasználati jogosultságát?

A színház melletti terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közte
rület, így az oda történő behajtási lehetőségnél a mindkét oldalról behajtani tilos, kivéve en
gedéllyel közúti közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre, tehát a felvetett kérdés közterületet 
érintő forgalomszabályozás kérdés, nem pedig közterület-használati. A behajtási engedélyt 
ilyen esetekben a Budapest Közút Zrt. adja ki. Engedéllyel - tudomásunk szerint - csak a szín
ház művészei és egyéb munkatársai rendelkeznek. Az Önkormányzat kezdeményez egyezteté
seket a Fővárosi Önkormányzattal a terület hasznosítási kérdéseivel kapcsolatban.

3) Többszöri lakossági kérés ellenére a II. János Pál pápa téren történő parkőr / parkgondnoki 
rendszer bevezetése iránt évek óta nem történt semmilyen előrelépés. A játszóteret leszámítva, 
évek óta állandósult a téren a közterületen történő alkoholfogyasztás és szemetelés. Ha kör
nyéken lakók ez ügyben petíciót indítanak, várható-e az Önkormányzat részéről valamilyen 
hajlandóság a téren tapasztalható problémák orvoslására?
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A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai az idei 
évben a II. János Pál pápa téren 383 db szabálysértési feljelentést tettek (többet, mint bárhol 
máshol a kerületben) szeszesital fogyasztás miatt és 28 db szabálysértési feljelentést tett köz
tisztasági szabálysértés elkövetése miatt.

A 0-24 órás látható posztos rendőri jelenlét megteremtésének lehetősége a rendőrség feladata, 
az Önkormányzatnak nincsen döntési lehetősége az ügyben, ugyanakkor a rendőrkapitánnyal 
való rendszeres egyeztetésünk következő alkalmán napirendre vesszük a kérdést.

Jelenleg a kerületben nem működik önálló polgárőrség, ezért az Önkormányzat a Budapesti 
Polgárőr Szövetség illetékeseivel megállapodott abban, hogy a náluk dolgozó polgárőrök Jó
zsefvárosban is tevékenykedni fognak.

Az Önkormányzat tervei között szerepel egy átfogó parkhasználati konzultáció lefolytatása, 
továbbá a kerületőrség megszervezése.

4) A hírek szerint a Rendőrség több új, út mellé kihelyezett fix eszközzel újítja a traffipaxgép- 
parkját. Ennek okán már több helyi önkormányzat kezdeményezte, hogy a rendőrség helyez
zen el ilyen eszközöket útszakaszain. Tervezi-e az Önkormányzat, - figyelemmel az évek óta 
tervezett forgalomcsillapítási tervekre is - hogy ilyen eszközök kerületen belül történő telepí
tése céljából javaslattal éljen a rendőrség felé? Amennyiben igen, hol? Élhetnek-e javaslattal 
a kerületi lakók?

A Népszínház negyed forgalomcsillapításával kapcsolatos tervezés jelenleg is zajlik, mely ki
terjed a II János Pál pápa tér teljes területére is. Előreláthatólag a kivitelezés jövő év tava
szán fejeződik be. Tudomásom szerint a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tervezi a Rend
őrséggel és az Önkormányzattal közreműködve traffipaxok kihelyezését a kerületben, azonban 
az erre vonatkozó egyeztetés még nem kezdődött el. A lakosok javaslatait örömmel fogadjuk 
a traffipaxok lehetséges helyszíneire vonatkozóan Rádai Dániel városfejlesztési alpolgármes
ter email címére: radaid@jozsefvaros.hu

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2022. november , '
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