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Köszönettel megkapfuk a 20|6. december 20-i konrleghallgatás kapcsrín feltett kérdéseit,
amelyekkelkapcsolatbanazalábbialff ó1tájékoztatom.

A jndaszéleken ta|á|hatő fák véď(irácsaira vonatkozó észrevételével kapcsolatban, kérjĺik,
jelölje meg az on által említett problémával éľintett konkrét helyszíneket, hogy a
munkatĺĺľsak a he|yzď vizsgá|ata utłán pontos tajékoztatast adhassanak.

A Corvin negyeđ metróállomas ďuljaľój ábantapaszta|t állapotokra vonatkozó kérdésében az
Józsefuiáĺosi onkormlínyzat (a továbbiakban: onkoľmányzat) intézkedésre nem jogosult,
mivel az érintett teľület Budapest Főviáros onkormaĺlyzatának kezelésében á1l. Ene
tekintettel bejelentését a sztikséges intézkedések megtételét kérve továbbítotttrk az e|jnasra
j o gosult Főpol gĺĺľmesteri Hiv atal r észér e.

A Főpolgáľmesteri Hivatal tajékoztatasa szerint a Ferenc köruti metró aluljáĺóban lévő
Ĺizlethelýséget bérleti szeruőđés alapjan haszná|ő bérlő 20t6. novęmber 18-an kelt
levelében íĺlásban je|ezte a Fővárosi onkormányzat mint bérbeadó felé, hogy az
tizlethelýségben beazas töľtént, és ennek elháríüĺsában kéĺte a Fővaľos intézkedését.

Az alu|jarőt iJzemeltetó Budapest Kózűt Zrt., a bérbeadó és a béľlő ľészvételével helyszíni
szemle megfartásána keľült sor 2016. november 24-én a beézés olcának felderítése és
következĺlényeinek megsziintetése céljából. AZ tizlet biaonságos iizemeltetésének
megteremtése érdekében a Budapest KoZűt Zrt. szakemberei a hiba elhrĺríüásán maľ
đolgoznak. A helyreĺállítĺási és felújítasi munkálatok zĺikkenőmentes elvégzése és az
esetleges balesetveszély elkeľiilése érdekében a miĺszaki szakemberek indokoltnak látták az
iizlethelyiség ideiglenes bezźrźsáú. A tervek szerint a hibaelhźnítź.s és az iizlethelýség
he|yreál|ítasa viírhatóan 20|7. janu.áĺban megtĺirténik, és az iłzIethelyiség még abban a
hónapban ismételten megnyithat Budapest polgárai és azutazőközönség szálmélra.
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Az tnkoľmźnyzat _ tĺjbbęk között vĺáľosmarketinggel és PR{evékenységgel kapcsolatos
felađatait ellátó - gazdasági trársaságą a Józsefuáľos Kĺizdsségeiért NonprofitZrt. a lakosság
minél szélesebb kĺinĺ t.ĺjékoztatźsa érđekében minden héten megjelenteti a lakosság széľĺĺlára
ingyenes Józsefuaĺos újságot' vďamint tizemelteti a Józsefuaľosi onkormźnyzathonlapját.

Ezen tulmenoen az onkoľmłínyzat más lapot nem ad ki, sőt a Józsefurárosi onkoľmányzat _
sok másik, fiővarosi keľületi önkoľmlĺnyzattal ellentétben _ a múkĺidtetéssel járó jelentős
költségre, valamint a gazdaságlďanságra tekintettel sem saját televízió adót, sem pedig
rádiőtnem iizemeltet.

Axnak érdekében, hogy fióvráĺosi szinten minél szélęsebb körhöz eljussanak a józsefuaľosi
hírek, és növekedj en az önkormányzati döntéshozata| át|áthatősága, korábban is rendszeres
összefoglaló jelent meg Józsefuarost érintő kérdésekben nem kizáľólag keľületi szintre
korlátozoÍt - a Helyi Téma elnevezésű - lapban. Az on által említett Lokát című lap
magántulajdonban van' amelyben a Józsefuaľos Köztisségeiért Nonprofit Zrt. nyílt
kozbeszerzési eljáľas lefolýaüĺsát k<ivetően megjelenési felületet vasarolt a koľábbi
gyakorlatnak megfelelően, ezéltal a VIII. keľületi eseményekľől és eredményekrőI a
budapesti lakosság nagyobb aľanyban értesiilhet.

Bízom benne, hogy konkrét kérdéseiľe sikeriilt kimeľítő válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016. december 20.
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