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Tisztelt Uľam!

Köszönjtik, hogy megtisztelte onkormányzaíy.lkat és a 2015. évi közmeghďlgatasľa
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy felvetéseire az a|ábbiakban foglďjam
össze válaszomat.

A felszólďĺási lapjában említett ľovar- és ragcsĺĺlóirtássď kapcsolatban tt$ékoztatom' hogy a
Budapest Főviíľos VIII. keriitet Józsefuĺíľosi Önkoľmźnyzat tulajdonában lévő ingatlanok,
önkormanyzati épületek, bérházak kdzös tulajdonú területein" üľes helyiségeiben és tires
lakásaiban a Józsefrĺírosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. Íovar- és Ęcsálóiľtásra vonatkozó
feladate|(ćúása a lakossági panaszbejelentések, illetve a személyes ellenőrzések és
tapasztaItakalapjánegészévbenfolyamatosanbiztosított.

A bérleményeken belüli rovar és nígcsĺáló ęlleni védekezés az önkoľmiínyzati tulajdonú
ingatlant haszná]ó bérlő kötelezettségének köľébe tartozík, azonban a magas fokú
fertőzottség kialakulása" illetvę megelőzése és elkeľülése éľdekében, abban az esetben, ha a
bérlőnek, illetve lakĺíshasználónak a sztikséges és indokolt irtásra nincs szándéką illetve
aĺyagi lehetősége, toválbbá szociális helyzete, egészségi ĺállapota nem teszi lehetővé annak
elvégzését, akkoľ a ľovar- és Ęcsálóirtás az onkormányzat kĺiltségéľe elvégzésre keriil a
Józsefuĺáľosi Gazdĺá]kodási Kdzpont ZÍt. áLta|.

Tátjékozatom, hogy 2075. év első felében teljes körĺĺ ľovar- és rágcsálóiľüíst mintegy 37 đb
rcU% ĺinkormányzati tulajdonú épiiletben végezľiink el. Az év végére további 35 db, illewe
2016. év első felében 70 db 100% önkormĺányzati tvlrajđonú épĹiletben teľvezĹink teljes könĺ
rovar- és ragcsĺáIóiľtást.

A Bókay utca felújítástxaI kapcsolatban arrőI tájékoztatom, hogy az utca teljes szakaszfua
vonatkozó felújításí tervek és engeđélyek elkésziiltek. A kivitelezéshez sziikséges fonás
biztosítésát a költségvetés tervezése soľán figyelembe vette az onkormanyzat. Ennek
ismeretében a munkálatok elvégzésére vfuhatóan jövőľe kerĹilhet sor.
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A józsefuáľosi vaľosrehabilitáció ütemezésével kapcsolatos felvetésére tekíntettel
táĘékoďatom, hogy városfejlesztési értelembęn a Ludovika Campus projekt területi
adottságai révén nęm vá|aszthatő e| az orczy negyedtől és annak sorsától, hiszen szerves
része az orcza negyed vaĺosrehabilitációjanak. Az źi|am tulajđonosi jogkörében eljárva
céltudatos, koncentľált, komplex fejlesztést valósít meg a saját telkén. onmagában a
környezet minőségi megújítása hatással van aZ ott élőkľe, továbbá a campus-jelleg
önmagában horđozza a nyitottságot és oktatási intézményként jó például szo|gá| a
környezetében élőkľe. Napközben a környéken lakók mintegy váľosi paľkként hasznáIjátk az
egyetem tertiletét és a kisgyermekes sztilők nyugodt k<irülmények k<jzött tudnak sétalni,
é|vezĺĺ a szabađ levegő adta lehetőségeket.

A Magdolna Negyed Programhoz hasonló Orczy Negyeđ Program kidolgozrása jelenleg
folyamatban varĺ. Az egész negyedľe kiterjedő fejlesztési elképzelésekľe tekintęttel az
ütemterv konkľét kiaLakításához és a program megkezdéséhez az onkormanyzatrak külso
források bevonásara is sziiksége lesz. A koncepciót kialakításakor a teljes lakossríg
megísmerheti majd.

A Józsefurárosban kiďakított térfigyelő-kameľarendszer kamerahelyeinek meghatfuoztstlhoz
a Józsefuláľosi onkoľmĺányzat minden esetben a keľtileti rendőrkapitanyság segítségét kéri.
A kamerahelyszínek kiváÄasztásfua a lakossági igények figyelembevétele mellett a
Rendőrség és a Közteľiilet-feliigyelet szakmai áIláspontj źú rögzíto javaslatok alapjátn,

többszöri helyszínbejĺáľást kĺivetően, kompromisszumos döntésként keľĹilt sor.
Tennészetesen a szakemberek a döntésiik sorĺłn Íigyelembe vették a helyszínek bĺĺnügyi
feľtőzöttségét, az elkövetett szabályséľtések gyakońságźt' illetve a kameľa
alkďmazható s ágilindoko itsági e gyĹitthatć:j at.

A Budapest VIII. keľĹilet, Szigony utca _ Apáthy Istvrán utca kereszteződésébe kéĺ, illetve a
Balassa utcát belátó kameľa felszeľeiésével kapcsolatos kérdése ügyében téĘékoztatom, hogy
javas|atźlt továbbítjuk a szakmai álláspont kialakítasáéľt felelős szervezeteknek, hogy
amennyiben további forrĺísok állnak rendelkezésre a kamerarenđszęľ bővítése céIjŕ.ŕ,őL, a
rendészeti szakemberek megvizsgalhassák a j avaslat indokoltsagát.

A felszóla|źlsi lapja alapjan megvizsgalĺásľa keľülteka je|zett utcák tekintetében a közteriilet-
felügyelők közuti közlekedési szabéúysértésekkel kapcsolatos 2015-ös intézkedési
statisztikai. A Budapest VIII. kerĺilet, Teleki téren két esetben keľékbilincset ďkalmaztak és

36 esetben töľtént szabá|ysértési feljelentés vagy helyszíni bítság a]ka|maztsa. A Buđapest
VIII. kertilet, Kaľácsony Sánđor utcában egy esetben kerékbilincset alkalmaztak és Ót
esetben történt szabálysértési feljelentés, vagy helyszíni bírság alkallmazása. A Budapest
VIII. kerület, Baross utca jelzett szakaszźn két esetben keľékbilincsęt alkalmaztak és nyolc
esetben t<jľtént szabálysértési feljelentés vagy helyszíni bírság a|ka|mazása.

Ą
| 082 Budapest, Baross u. 63-67 ' . Telefon: 06 | 459 2 | 0O . E-maill polgarmesteł@jozsefvaros. hu . www.jozsefuaros. hu o

. lDŐsBĄRÁT &
o'NKoRlvĺÁNvzATffi



BUDAPEST rŐvÁnos vlll. rcrRÜlrĺ JozsrrvÁnosl oNronvtÁNYznĺ
. DR. Kocs|s MÁTÉ

porcÁRME5TER

A Közteľtiletfelügyeleti Ügyosztu]są u je|zett teľĹileten az á|talźnos mellett célirányos
ellęnőrzéseket tart. Kérem, amennyiben szabflyséľtést észlel, hívja bizalommal a közteľiilet-
felügyelet 24 órábarl mfüödő 06/80/204618-as zöld számot annak éľdekében, hogy
intézkedő egységet iľanyítsanak a helyszínre.

A Ktinikĺák metróállomás előtti teriileten tapasztalta|ď<al kapcsolatban az alábbiakľól
tájékoztatom.

A Budapest Fővĺíros VIII. keľĹitet Józsefilarosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének
66/2007. CXII.12.) számú' rendelete szól Józsefuaros Keľiileti Építési SzabálryzatćrőL (a
továbbiakbarr JoxÉSZ), amely ľenđelet 10. $-a szabéiyozza a kozteruleten eihelyeżreto
pavilonok elhelyezésének szabályait. Amennyiben az elhelyezendő pavilon, arusítohely ezen
lĺĺitéľiumoknak megfelel, a Józsefizĺĺľosí onkotměnyzat tulajdonában lévő közterületek
hasznźiatétről és haszná,|atźnak ľendjéről sző1lő |8/2013. (Iv.24,) szźmiĺ önkormányzati
rendeletben meghatátozott közterÚlet-hasnlőůati hozzájáĺulást kérelmezhet. A hozzttjźralrźs
megadĺásĺáľól, illetve elutasításáľól a Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A
köZterÍilet haszná|ata csak és l<lzárőIaga rendőľség előzetes hozzźljaru|źlsával lehetséges.

A Budapest VIII. keľĺĺlet, Klinikák előtti teruleten jelenleg a JóKÉSZ szabáIyainak
megfelelően, éľvényes köĺerulet-használati hon,ájar:vlássď ľendelkező két db pavi]on
működik. Ezen kíviil aYáttosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság egy mobilĺáľusítónak adott
közterül et-h asználati ho zzajárv|ást.

Tájékoztatom, hogy a KöZteľület-felügyelet folyamatosan ę||enőrzí a közteľiiletet hasznrílók
engedélyé| és amennyiben engedély nélkiil hasznďják a közteľiiletet, a jogosulatlan
hasznźůőt a terÍilet e|hagyásźra történő felszólítas mellett 50.000,-Ft helyszíni bírsággal
sújtjĺĺk. Ezen kívĹil a Polgánľresteri Hivatď megvizsgálją hogy a közteľĹilet.hasznéűat érint-e
mentési felvonulási tęrĹiletet (mind miĺszaki, mind biĺonsági szempontból), és amennyiben
szĹikséges, ugy intézkedoi fog az engedélyek visszavonasa iľánt.

A józsefuráľosi zöldfeliiletekkel, valamint azok źlIapotáva| kapcsolatos felvetéseiľe
tekintettel tźĄékoztatom, hogy sajnálatos módon a 2015. év júliusában zaj|ő teľmészeti
jelenségek kerĺiletiinket sem kímélték, amelynek eredményeképpen az eti5s vihaľok
fęlbecsülhetetlen méľtékiĺ fapusztulást okoztak Józsefvarosban. A temrészeti katasńľőfa
idején, illetve az ezt követő időszakban az onkormányzat minden olyan azonnali intézkedést
megtett, amely a viharkárokkď összeftggő veszélyhelyzetek megszüntetésére, illetve a
kaľelhaľítłĺsok elvégzésére iranyultak

Ez év végéig elkésziil a keľiilet egész terĺiletét érintő fakľa és flís szĺáru nlvényekre
vonatkozó fakataszter akwa]izźlása, amelynek keretében feimérésre keľül, hogy Józsefuaľos
köztenileteinek (utak, rit menti zöld feliiletek, fasorok stb.) mely részein lehet indokolt a
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fapótlás, illetve a meglévő fák tękintetében milyen kertészeti munkálatok szükségesek, Ezen
kimutatás aLapjan megállapíthaÍő |esz, hogy a közteľületeken pontosan hol és milyen típusú
fźk hlćnyoznak, továbbá e nyilvántaľtás figyelemmel lęsz aÍra a szempontra is, hogy az
esetleges jövőbeni fajtavá|asnással t<iĺténő pótlás haľmonikusan illeszkedjen a meglévő
fasorok, út menti fak jelenlegi egységéhez és a varosi kömyezethez. A felmérés adatainak
ismeretébęn tęrvezheto maximálís hatékonyságga| az a fasori ľekonstrukciós keret, amely a
kerĹiletĹinkben talrálhatő fak és fás szźlrű növények rövid-és középttma vonatkozó
gondozásának, ápolásának költségeit hivatott biĺosítani.

Fent leíńakon tul szintén az átfogó felmérést követően ütemezhető fapótlasok
megvalósítását segíti e|ő amfu korábban említett Nemzeti Közszo|gźůati Egyetem Ludovika
Campusĺának kiemelt ái|aIĺń beruhazás keretébęn torténő fejlesztése, amely kivitelezés
feladatai köztjtt szeľepel a Ludovika tér és az orczy-paľk teljes fejlesztése. A mráľ

megkezdett beruházás növény- és teľepľendezési munkálatai miatt jogszabályban

meghatźrczott fapótlási (faültetési) k<ĺtelezettség keletkezk, így megnyílik a lehetőség

Józsefuĺáľos összes közterĺĺleteire kiterjedő tijbb szźľ;as nagyságľendiĺ új fa iiltetésérę,

telepítésére, amelyek megvďósítása már a 2016-os évben megkezdődhet.

Tájékozatom, hogy a megkeresésében foglalt, on á\tal ,,szegregátumo' elnevezéssel illetett
teriileten, kertĺletľészben az elmúIt időszakban az a|źhbi teriiletek újultak meg:

Budapest VIII. keľiilet, Nap téľ, Molnaľ Ferenc tér, Lippa köz, Tömő utca 3f. _ 46. szźĺn
ďatti toronyhazak eIőtti és mögttti teľtiietek, a Tömő utca - Fűvészkeľt _ Jaurfltnutctl< tůtal

hataĺolt jźtszőtét' a Leonaľđo jétszőtér, a Szigony utca 15. szám előtti terĹilet a Szigony
utcai paľkoló kutyafuttatőja, a Leonardo köz kutyafuttatőja" az orczy és Diószegi Sámuel

utak tďáIkozásźnéi iévő tertilet. Ezeken a terĺileteken közel kétezęr cserje és bokor, valamint

közę| ezer virág kenilt beültetésľe.

Fentieken ttil a keľiiletrészhattrasnal lévő terüIetek köztil szintén több terĹilet megújult és

teljesen új arculatot kapott, így ktilönösen:

Budapest VIII. kerĺilet, Práter utca 56' _ 60. szán a|attí toronyhźzak elotti zö,ld terĹiletek, a

Pľáter utca és Szigony utca tďálkozźsźnźl', és a Spaľ ailhaz előtti zöld felületek, a Szigony

utcai gyógyszeľtĺár előtti zöldsáv, illetve a Losonci tér Illés utca felőlí oldala, a Muzsikus
Ciganyok parkja, aKźivźriatéľ északi és déli tészei,vďamint a Horváth Mihály téĺ,tovźlbbźl

a téten kialakított iĄ játszőter.

Fentieken tul tájékoztatom, hogy Józsefuaľos teľületén közel 30 hektláľnyi zöldfelĺilet és

csaknem 7 ezet fa van. Évente tĺjbb ezer tő viľágot ĹiketĹink el, hogy a kerület még színesebb

és tetszetősebb legyen. Az onkormiányzat sokat tesz a kömyezet véđelméért, a

környezetľudatosság elterjesaéséért. Arra töľeksztink, hogy ztlldfeliileteink folyamatosan
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növekedjenek, a meglévőket pedig felelősséggel kezeljtik, rendben tartsuk. óvjuk, és évente
újrafestjtik, felújítjuk a padokat, pótoljuk akiszőładt ťáiĺ.lkat, cseľéljtĺk az éve|o növényeket,
hogy zöldfelületeink mindig rendezettek legyenek.

Az onkoľmányzat évente komoly költségvetési forrást fordít a z<ildfeltiletek fenntaľtásaĺa,
hogy a köaeľek _ a kerületben élők és az ide látogatók öröméľe - még sokáig szépek
maradjanak.

Budapest, 2015. december 10.
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