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Tisztelt Asszonvom!

Kĺiszönjtik, hogy megtisaelte onkormányzatunkat és a 2015. évi közmeghallgatásra
észrevétęllel fordult hozzźll.lk, Engedje meg, hogy felvetéseire az alábbiakban foglďjam
ĺjssze válaszomat.

Tekintettel a:ľa, hogy a Baross utca a Fővráĺosi onkoľm:ínyzat tulajdonában és kezelésében
lévő k<jaerület, hatáskör és illetékesség hiĺínyában a gya|ogátkelőhely létesítésével és
útbuľkolati jel módosítélsával kapcsolatos javaslatai továbbításra kerültek a Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) részére. A forgďomtechnikávď
kapcsolatos felvetéseire aszaLĺłnaitź$ékoztatást aBKK Zrt.fogsamegadni azollkorményzat
részéte;ämirőI.azonkormányzathaladéktďanuttźĄékoztatjaÖnt.

A Haľminckettesek terén fedett várakozőhely kialakításával kapcsolatos kérdése targyáhan
szintén a BKK Zrt. il|etékes. Megkereséstinkľe a vezérigazgató aľ:őI täjékoztatott, hogy
fedett varakozóhelyek telepítésére a Fővarosi onkormrányzat és a JCDecaux Zrt. kö7ijtti
hosszú távú tizemeltetési szeruőđés kęľetében kęľĺilhet sor. A szerzőđés ételmében a
Fővĺĺľos teriilętén 713 utasviáró kihelyezésére van lehetőség, amely kontingens teljes
egészében kihasználásra került. Új helyszín bevezetéséľe csak egy meglévő helyszín terhéľe
_ az ott elhelyezett feđett vĺáľakozóhely eltávolítĺísa esetén - keľÍilhet sor. A BKK Zľt.
jelenleg is vizsgálja a máĺ meglévőkö'n felüli, ,,többleť' utasviíľók létesítéséhez szĹikséges
jogi és műszaki feltételrendszer megteremtésének lehetőségeit. A BKK Zrt. táljékoztatźsa
szeľint a Budapest VIII. keriilęt, Harminckettesęk tere megállóhely-par továbbra is szeľepel
a telepítésre kijelöIt helyszínek között. MindazonáItal, a BKK Zrt. infotmációi szerint,
amennyiben lehetőség adódik utasvaľók á.Íľrelyezésére, úgy a lehetséges cserehelyszínek
köztil az utasfoľgďom mértéke és a kapcsolódó beruhrŁások alapjan dĺjntenek.

Jelenleg az onkormányzat által lebonyolítandó, szfun alatti táľsashazat érintő
felújítási projekt nincs folyamatban, azonban a kerĺiletben tďálható hazak állapotlának
javítźsa éľdekében a Józsefuĺáĺosi Önkoľmrínyzat a számos váľosfejlesztési program mellett
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pá|yázati rendszeľt is működtet, amelynek keretében vďameĺľryi társashaznak lehetősége

vanpźňyázatot benyújtani a közös tulajdonban ál1ó épületrészek felújítása iránt'

Az onkormźnyzat a támogatást vissza nem téľítęndő tĺámogatás és kamatmentes kcjlcsön
foľmájában nyújtja, amelynek méĺtéke a beruhazás összköltségétol fiigg. 5 millió forintot el
nem éro kivitelezési költség esetén a tźrsashtz részétől annak 50%-tÍ szükséges ĺjnerőként

összegyűjteni, míg 5 mitlió forintot eIéľó kivitęlezési ĺjsszköltség esetén a Tarsashaz részéľől
- a|betétszámtól fbggően - 25, 30 vagy 40 oń-os önero mellett igényelhető támogatás a

fennmaradó összegre, ęzen belül a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kcilcsön

mértékére vonatkozóán a Társasház által megjetölt arányban. A támogatás mértékérol és

megoszlásaról a Tarsasházi Pćiyázatokat Elbíráló Munkacsoport javaslatára a Polgármesteľ

d<int.

Idén a htnaknak máĺ pźiyćľaton kívĹili támogatás igénylésére is lehetőségĹik van legfeljebb

250.000 forintig teľjedő munkálatok e|végzésére anélkül, hogy a|lhoz önerővel

ľendelkeznének. A támogatást az Önkormányzatvísszanem téľítendő tĺĺmogatásként adja.

A páLyázatok benyújtása nincs határidőhöz kötve, affa a tĺĺľsashazaknak folyamatosan

lehetőségiik van.

A pá|yźaatokľa vonatkoző tész|etes szabä|yozást a 23/2015. (V.2I') számt önkoľmányzati

rendelet tarta|mazza, amely apállyénati adatlap, valamint apá|yězat részeként benffitandó
dokumentumokľól szóló tájékoztató mellętt elérhető aZ onkormanyzat honlapján
(wwwjozseftaľos.hu).

A pźůyěu;ati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a következő

szetvezeti egységtől kaphat, valamint ugyanitt van lehetőség az összeállított pá|yazat\

dokumentáció leadásrára is:

BudapestJózs*,ľ::,?ľľ#ľ7#::",,f;rmesteriHivataĺ

I082 Budapest, Baľoss utcą 63-67. III,/3]2.

dr. Déknny Szilvia ügyintéző

Tel. : 4 5 9 - 2 5 9 5 ; e -mail : deknny s zi@i ozs efvar o s. hu

Az onkoľmźnyzattlímogatási rendszeľét a lakosság tészéró| felmertilő igények és gyakoĺlati

tapasztalatok alapjan alakította ki, az autista gyermeket nevelő családok támogatásara kĺilön

támogatás igénybevételére nincs lehetőség' Mindemellett amnban fontos kiemelni, hogy a
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselo-tęstĺiletének 10/2015'

(n.01.) önkoľmányzati rendelete a kertilętben élő és ott bejeIentett lakóhellyel rendelkező

személyek tészére számos pénzbeli és teľmészetbeni, valamint személyes gondoskodást
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nyújtó szociĺílis és gyermekjóléti támogatást nyújt. Az onkormányzat szociálís rászorultság
esetén a jogosult számára u. a|á'bbi tamogatási formákat biaosítja:

o települési támogatást győgyszerkiadás viseléséhez, lakhatasi kiadásokhoz
kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez;

o rendkívali rclepülési tdmogatásŕ időszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gonddal
ktizdő személyek támogatćsáta' frĺtésí köttség viseléséhez.

Az igéĺybe vehető tlímogatásokľól a Családtámogatási Iľoda munkataľsai teljes köľiĺ
felvilágosítást adnak a 459-f277-es telefonszámon, a szocialis@jozsefuaros'hu email címen
vagy személyesen tigyfélfogadási időbęn a Bp., V[I. Baross u. ó6-68. sz. a|atti irodábaÍI. A
Családtámogatási Iroda ÍigyféIfogadási időpontj ai a következők szerint alakulnak:

Hétfo: 13.30-18.00, Szerda: 8.l5-16.30, Péntek: 8.15-1 1'30.

oľömmel tźtjékoztatom, hogy az Lwőrautcai szakľendelő másfél milliĺírd forintnyi európai
uniós, kotmányzati és uniós fonásból immaľ nemcsak kívĹit-beliil újult meg teljes kö'ľiĺen,
hanem elnevezésében is. Ahogyan u a 201'5. đecember 5-én tartott átadó ünnepségen is
e|hangzott, a modem éptilet a jĺivőben a Józsefvéaosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
nevet viseli.

Észrevételeit ezúton is köszönve bízom benne, hogy a levelében foglalt észrevételeke
sikertilt kimeľítő válasszal szolsálnom.

Budapest, 2015. december 10.

Tisztelettel:
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