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Köszönettel megkaptuk a 2016. december 20-i kłIzmeghallgatas kapcsán feltett kérdéseit,
amellyelkapcsolatbarlaza|ábbiakÍóltajékoztatom.

A jőzsefvarosi lakosok jelzései a|apjén, veliik egyĺittrnfüödve a Józsefuaľosi onkoľmányzat
(a továbbiakban: onkormányzat) több lépcsőben bővítette a dijfizető övezeteket, továbbra is
biztosítva a díjmentes paľkolási lehetőséget a kerületi lakosoknak, egyúttal korláńozva a
nagyobb tĺimegközlekedési csomópontokban kiďakult, nem hivatalos P+R paľkollĺst, így
csökkenfue a paľkolłísi feszültségeket. Azidei évben az onkormźnyzat aSzáľ:ađos negyedet
vonta be díjfizető łlvezetbe, vďamint a Képviselő-testĺilet megteremtelte a sziĺkséges
jogszabáIý hátteľet a Tisztviselőtelep fizető ĺivezetbe tĺiľténő bevonashoz is. Az orczy
negyedben történő ťlzetős paľkolás kiďakítłását a negyed rehabiliüíciós folyamatanak
részeként fogi a megvizsgálni az onkorm ányzat.

AzOĺczy úti gyďogátkelőhely létesítésére vonatkozó kérdésévelkapcsolatbantajékoztatom
anól, hogy az orczy ut aEővźrosi onkoľmźnyzat kezelésében á|l, így ott csak a Főviáĺosi
Önkorľnányzat alakíthat ki gyďogátkelő helyet. Mindazoruĺ]tal kérését továbbítottuk a
forgďomtechnikai kezelői feladatokat e|Iátő Budapest Kdzut Zrt. tészére. Előzetes
tájékoztatasuk szerint a gya|ogátkelő kiďakítlásához á.ŕfogó tervezési koncepció megďkotiísa
szfüséges, amely érinti többek között a z<jldfeltiletet, a jźndát, az útburko|atvízelvezetését és

akilzĺilĘitast is. Mindezekalapjźn aľra kéľtĹik a Budapest KőZítZrt.-t, hogy vizsgaljameg
a gyalogátkelő kiďakításĺĺnak feltételeit, és foglaljanak á|Iast a megvďósítás lehetőségéľől.
Avizsgét|ateredményérő|tajékoztatnifogjuk.

A Ludovika Campus Projekt soľán a Kormríny teljes kĺiľíĺen újjáépítette a Ludovika
tĺiľténelmi éptiletegyiittesét és megujítja az Orczy-kertet, így otthont ađva a Nemzeti
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Ktlzszolgalati Egyetemnek. A ľekonstľukcióra vonatkozó tervek ďapjan az Orczy-kert
átjarhatosága nem sztĺnik meg. A Diószegi Sámuel utcából a Sárkĺĺny utcával egy vonalban
gyďogos és gépkocsi bejáľatot is kialakítanak. Ezen feliil a Diószegi Sámuel utcából kettó, a
Koľĺĺnyi Sándor utcából, a Nagyváĺad tér felől, vďamint a Ludovika tér felől pedig egy-egy
helyen lesz bejaľasi lehetőség. A terv megvalósítását követően a Nagyvarad téri
metróĺíllomást azorczy-kerten keresztiil kĺinnyedén meg lehet kĺjzelíteni.

A közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos kérdését továbbítottuk a hataskorrel és

illetékességgel rendelkező Budapesti Kĺizlekedési Kozpont Zrt. részére, vá]aszukľól
taj éko ztatĺn fo gi uk Önt.

Bízom benne, hogy kérdéseire sikeľĺilt kimerítő válasszď szolgálnom !

Budapest, 20|6. decembeľ 20.
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