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Tisztelt Asszonyom!

Kösz<jnettel megkaptuk a 20|6, dęcembęr 20-i kozmęgha|Igatas kapcsán fęltętt kérdésęit,
amelyekkelkapcsolatbanaza|źlbbiakľóltájékoztatom.

A Józsefuáros Ú1aepu progľam keretében, a jelenlegi ĺĺnkoľmányzati vezetés szĺíndékának
megfelelően az elmult néhány évben szinte minden kciztér megujult Józsefuĺáľosban.

A tęrek és paľkok źilapotźnak megóvása, rendjének megőľzése érdękébęn a Józsefuáĺosi
onkoľmĺányzat (tovźhbiakban: onkoľmányzat) a lakossági igényekre kiemelt figyelmet
fordító hazbenďď készitett el, amely biztosítja a józsefuáľosiak lehető legzavartalanabb
kikapcsolódását. A tapasztalatok szeľint a hazirendekben meghatározott és a teľek
hasznźůőlra kivétel nélktil iranyadó szabályok betart"ísával és betartatiíséxa|binosithatő az
o đa Iźúo gatők nyugodt i dőtö ltése.

A játszóterek esetében, tekintettel a gyermekek életkoľából adódó kĹilönbségekľe, a labdazas
és a keľékpáĺozás lehetőségének biztosítása konfliktusok és balesetveszélyes helyzetek
kialakulását eredményezheti. A vĺáľosi ktirnyezet okĺán a játszóterek alapterĹileteiből adódó

szfüebb mozgĺĺsterek is korlátozzák az említett szabadidős tevékenységek engedé|yezését.
Kerékparozásra kjvźióan ďkalmas helyszín az egybefiiggő szllźrđ buľkolatüal ellátott
Horváth Mihály tér, Kálvána tér Yaw az orczy-park^ |abdajźúekokra pedig a kęľĹilet

spoľtpályáin bizosított a lehetőség, például a Golgota téľen, a FiDo téren, a Losonci téľen,

illetve a Kesztyllgyár udvaľán.

A játszőtéti eszközök biztonságo s hasznźúata éľdekében az Önkoľmźnyzat biztosít1a azok
kaľbantaľtásót, felúj ítását.

A Teteki tér, a FiDo tér és a Mátyĺás tér _ kialakít.ásukból adódóan _ eltérő funkciókat
töltenek be. z\ Teleki tér elsődlegesen pihenőpaľkként és kiilĺinb<iző táľsadalmi szervezetek
progľamjainak megvalósít.ási helyszíneként szo|gźi, amelynek tervezésében a kdnryéken
lakókból alakult civil szervezet al<tívarĺ tészt vett. Ennek megfelelően itt nem keľĹilt

kialakítłísra elkiilĺjnítętt játszőtér, csak a kisgyeľmekek részére játszőrész. A FĐo Itúsági és

Szabadidő Paľk funkcióját tekintve a kĺil<inbĺiző sportok kedvelőinek (pl. labđĺĺs sportok,
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asztalitenisz,koztén fitnesz), a központi épület tetején pedig kifejezetten a gördeszkásoknak
biztosít mozgási lehetőséget. A Mátylĺs téren a pihenőpaľk mellett elkiĺlĺinített jźńszőtér mttr
a nagyobb gyeľmekek szźlmźra is alkďmas.

A szökőkutak, csobogók vizeinek rendszeľes vegyszerrel történő kezelése egyrészt előíľĺĺs,
másrészt szfüségszenĺ is, hiszen annak elmulasztrása esetén a rendszerekben lévő víz eloszor
zavaros lesz, majd biidösödik és megposhad. Ennek megfelelően történik keľÍiletiinkben a
szökőkutak tisztítása. A sz<ikőkútban tĺjrténő fiirdőzés, illetve a vízfogyasztásának tilalmáľa
tiltó t'íbla ťlgy e|meztet.

A nyári napközis tiíborokkal, amelyeket 2012 őta a KeszĘnígyaľ KcizosségiHáz szeryez, a
józsefuarosi diakok és szülők is elégedettek. A szervezok évről évľe megujult tematikával
varjźk a tábotozőkat, akik minden évben hetente legďább egy ďkďommal kilátogatnak az
oľczy-paľkba és a kerĹileti játszóterekre. Ezen kívĹil a szervezők változatos programokkal
(pl: Normafa, Tropicarium, Hajógyári sziget csúszdapaľkja, Tarzarlpaľk kirandulasokkal)
szereznek örömet a gyermekeknek.

Az elmúlt években a koľcsolyapá|yát fe|kereső látogatók jellemzően rendelkeztek saját
korcsolyával, eddig nem meriilt fel igény a kilátogatók ľészéről a koľcsolyázáshoz sziikséges
eszkĺjzĺik ingyenes biztositásźra. Ilyen igény tömeges felmertilése esetén, a jövőbeli
teľvezésnél megvizsgá|hatő az ingyenes korcsolyďlasznéiat lehetősége az ingyenes
koľcsolyapálya biáosítiísa mellett.

A parkolóhely-megváltassal kapcsolatos kérdéséľe Ąékoztatom, hogy az új építésii
ingatlaĺrokhoz kapcsolódó gépjáĺĺliĺ-elhelyezési kötelezettséget a Józsefuaros területén az
építtetők gépjáľmÍĺ-elhelyezési kötelezettségéről szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet)
szabá|yozza. A rendelet szennt a gépjármiĺ-elhelyezési kĺitelezettség telken kíviili
teljesítésének mértéke legfeljebb 50%o|ehet, amelynek eĺgedé|yezéséről -haatelekméľetek
vagy a kedvezőtlen miĺszaki adottsĘok (pl.: geotechnikai indokok, közművezetékek
elhelyezkedése, forgalomtechnikai okok, stb.) miatt a szfüséges parkolók csak
gazdasäglalarni építhetőek ki _ a keľületi főépítész állásfoglalásának isľreretében a
Kć.pvisclŕĺ-testji|et Vrĺrosgazdí|kodási és Pénzttgyi BizoĹtsága üorrt. A parkoló, gaľázs

létesítéséľe vonatkozó további előírasokat a Józsefugros KeľĹileÍi Epítési Szabiiyr,atźrő|
(JOKÉSZ) szóló rendelet taľtalmaz) az abban foglďt ľendelkezések szigorítfuaru Így a
péĺube|i megvĺĺltĺás lehetőségének tljraszabalyozásźra a rendelet feltilvizsgálata során

kerülhet sor.

20|6-banösszesen 9 db új építésű ingatlan esetében történt péĺubetimegvĺíltĺás. Az Ön által
kér dęzętt aĺányok a következők :

59 parkolóhelyből 10 đb megváltas 2.500.000'-Ft/paľkoló
1 3 -ból 6 db megv altÄs 2.500.000,-Fťpaľko1ó
27 0 -bőI 1 3 Odb megválüís 3 00.000,-Ft/paľkoló
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4. 27 9 -bo| 1 00db megváltlĺs 3 00. 000,-Ft/paľko1ó
5. 59-ből 13 db megváltas 2.500.000,-Ftiparkoló
6. 86-bó1 42db megváltás 300.000,-Ft/parkoló
7. 29-bő| 3 db megvá|tas2.500.000,-Fťparkoló
8. 28-bő| 14db megváltas 300.000,-Ft/parkoló
9. 20-bó1 10 db megváltás 2.500.000,-Fťpaľkoló

A használatbavételi engedély megszeľzésekor esedékes befizetések egy elkĺilonített számlźn
gyiĺlnek,ésazokkizarő|agpaľkolóhely-létesítésrehaszslźůhatókfel.

A frissen iiltetett ffü kéthetente töľténő locsolásaľól a Józsefuĺáľosi Gazdálkođási Központ
Zrt. gondoskodik, azzal, hogy a szélsőségesen meleg és tartósan csapadékmentes időjaľási
viszonyok csctón _ az idei év kivételével, áltďában július és augusztusi hónapokbaÍt - az
ĺjnt<izésre heti rendszerességgel keľtil sor.

A keľÍilet kozigazgatźsi teruletét énntő' de az ĺjnkormźnyzatihat.ískör<jktől fiiggetleniilzajló
Ludovika Campus Projekt sorłłn a Kormany teljes köriien újjáépítette a Ludovika töľténelmi

épületegyiittesét és megujítja az orczy-kertet. A beruhazas megvďósítasa előtt szakemberek

ńeľtet fe| az Otczy-paĺk teljes növényállomanyát és adtak denđľológiai szakvéleményt,

amely a\apjźn elkészült a fakivágási terv. A Nemzeti Kozszolgalati Egyetem a

lehetbségekhez képest igyekszik a lehető legtöbb fát megmenteni a projekt soľĺán. A kivágott
fak pótlĺĺsaľa részbena paľk teriiletén kerül sor a teľep- és köľnyezetrendezéssel egyidejrÍleg,

ľészben Józsefuaľos mas teľtiletein, illetve a természetbeni pótlason feliil a Nemzeti

Közszo|gźiati Egyetem kompenzációs ĺisszeget is ťlzet a Józsefuarosi onkoľmźmyzat

tészére. e. ;o'."n'ĺáľosi terĺnészeti koľnyezet védelméről szóló önkoľmányzati rendelet

egyébként ě|t:ąu, hogy a kompenzĺíciós ĺisszeget a beťtzetését kĺivető öt éven belül a

téľuteti zöldfeliiletek 
-fejleszteśeľe 

kell felhasználni. Ennek megfelelően a Nemzeti

Közszo|gźiati Egyete^ ata megťtzetett osszeget az onkormźnyzat a következő évek

zö1desítesei sołĺn fog;a felhaszrá|ni a Ftivészkeľt igazgatőja, dr. orlóci Lźsz1ő litnutatĺísai

és tanácsai alapjan l.e.'ĺĺo zöldstľatégíában foglďtaknak megfelelően. .A ztildstratégia

megvďósíüás il ěs a kĺivetkező évekbeň rcrvezett ęzer fa eltiltetését az onkoľĺnĺĺnyzat a

hkóssĺĘ szélesköľú bevoruísáva| tewezi megvalósítani. A lakossrĺgi javaslatokatt mind a

Nemzeti Kĺizszolgĺílati Egyetem az orczypaľk@uni-nke.hu, mind az onkormányzat

folyamatosan fogadj a a zo\đítes@jozsefu aros.hu email címen.

A Blaha Luizatér és kapcsolódó közteľtileteinek felújíüása a Jőzsefuźrosi önkormányzat (a

továbbiakban: onkorm*v^Đ egyik kiemelt cé|ja, azt azonbanÍbntos megiegyezrri, hogy a

téľ terĹilete dontően a Fővaľosionkormanyzat fulajdonában ĺĺ1l, így annak fejlesztésével

kapcsolatos vďamennyi intézkedésekhez sztikséges a Főváľosi onkonľrĺányzat döntése _

nozzaiarawa es egyĺittmÍikĺldése. Emellętt további nehézség, hogy jelentős kozlekedési

csomópontról van szó.

| 082 Budapesi, Baross u' 63_67.. Teleíon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|: po|garmesteľ@jozseńraros' hu . wwwjozseńraros. hu

tDŐSBARÁT
oNKoRMÁNYZAT

IJ



BUDAPEST FŐVÁRoS Vllt. KERULET'ozsrrvÁRosl oNroRĺ,tÁNvznr

" 
'3ľá?:'ľ#:-

Az onkormtnyzat a folyamat felgyoľsítasa érdekében 2016. év első felében ta|tł|kozót
kezdeményezett az érintettekkel, amelynek eľedményeként a felek megállapodtak abban,
hogy a fejlesztés koordináci őjźLt _ többségi tulajdonosként _ a Fővaľosi onkormanyzatlźftja
el, amely felađata e||źúźsában az onkormtnyzat teljes k<inĺ segítséget és közremúködést
biztosít.

A tér teruezésének folyamatźú a fentiek ďapján a Fővaľosi onkormányzat készíti eIő,
aminek első lépéseként a Fővaľosi onkormányzat 20|7. évi költségvetésében 60 millió
forintot fog bizosítani a tét tervezésével kapcsolatos kĺiltségekľe, az e|ozetes tervek szerint
pedig a tér megújítasa20lB-ban megvďósulhat.

Bízombenne, hogy a levelében foglaltakĺa sikeriilt kimeľítő válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016. december 20.

Tisztelettel:

:l
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