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Tisztelt 

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával, és a  2018.  évi közmeghallgatásra észrevétellel 
fordult az önkoiinányzathoz. Engedje meg, hogy felvetésére az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

1. Orczy park megközelíthetősége a Korányi Sándor utca felől 

Az  Orczy  park a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Ludovika  Campus-fejlesztésének része.  A 
munkálatok befejeztével  a park  valamennyi határoló utca felől megközelíthető lesz.  A 
Korányi Sándor utcai oldalon az Illés utcával szemben kialakításra kerül egy széles sétány, 
amin keresztül biztosított lesz  a  parkba történő bejutás.  A  Katasztrófavédelmi Speciális 
Képzési Központ  (a  továbbiakban: Központ) építészeti tervpályázata lezárult, az építési 
engedélyezési tervek készítése elkezdődött.  A  leendő Központ és  a  már átadott Lovarda 
között  is  várhatóan lesz majd egy bejárat,  de  ennek nyitási időpontja szintén csak az új 
épülettel egy időben várható. 

2. Orczy tér és Baross utca rehabilitációja 

Az Orczy tér és a Baross utca is  Budapest  Főváros Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében áll. Az Orczy tér felújításának tervezésére a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
az idei évben közbeszerzési eljárást folytatott le  Budapest  Főváros Önkormányzata 
megbízásából.  A  tervezési terület magában foglalja az ingatlan-nyilvántartás szerinti  35929/1 
hrsz-ú (Orczy tér),  35922  hrsz-ú (Baross utca az Orczy tér és a Lujza utca között) 
telekingatlanok teljes területét, továbbá  35929/2  hrsz-ú (Orczy  fit)  Orczy tér — Visi Imre utca 
közötti,  34593/4  hrsz-ú (Fiumei út) Orczy tér és Magdolna utca közötti területet, valamint a 
csatlakozó telekingatlanok közterületeit és a közforgalom előtt megnyitott területeit. Az első 
egyeztetés  2018.  október végén megtörtént, amelyen önkormányzatunk is képviseltette magát 
a kerület érdekek képviselete és a szakmai szempontjaink szem előtt tartása érdekében. 

3. Fejlesztési munkálatok az Illés utca és környékén és gyalogátkelőhely létesítése 

Az Önkormányzat középtávú tervei között szerepel az Illés utca felújítása. Ennek első 
szakasza a tervezési folyamat elindítása, mely a jövő évben várható. 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvanos.  hu  • wwwjozsefvaros.  hu
 1 

, OE 
JöefiwtiV.&5 I DÖS BARÁT 

ÖNKORMÁNYZAT 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SARA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Az Önkonnányzat  2019.  évben egy átfogó közlekedésbiztonsági projektet indít, amely során 
felülvizsgálja a meglévő és újonnan létesítendő gyalogátkelőhelyeket.  A  Tömő utca és Illés 
utca sarkára tervezett gyalogátkelőhely létesítésének jogosultságát e projekt keretén belül 
vizsgáljuk meg. Tájékoztatom, hogy egy új gyalogátkelőhely kialakítása létesítési 
engedélyhez kötött tevékenység, a tervezés megkezdésétől számítva  8-10  hónap alatt 
lehetséges új gyalogátkelőhely kialakítása. 
Mindemellett 2018-ban elindult az Orczy negyed városrehabilitációs program, melynek célja 
a Magdolna Negyed Program folytatásaként a Kálvária térről kiindulva a negyed megújítása. 
A  projekt közvetlenül a Diószegi Sámuel utca — Korányi Sándor utca —lés utca — Kálvária 
tér, valamint a Dankó utca — Magdolna utca — Dobozi utca — Baross utca — Kálvária tér által 
behatárolt tömbök szerinti területet érinti, hatásai azonban a távolabbi környékre is 
kiterjednek majd.  A  program az említett területen és környékén kívánja fejleszteni, javítva az 
ott élők lakhatási, foglalkoztatási körülményeit és a közbiztonságot, elősegítve ezáltal a 
fejlesztési terület közvetlen és távolabb eső környezete életminőségének javulását. 

4. Kiskereskedelmi egységek fejlesztése 

Az önkormányzat a városrehabilitációs programok keretében nagy hangsúlyt fektet a 
vállalkozásfejlesztésre Józsefváros teljes területén, kis-és középvállalkozók számára 
igyekszünk olyan vállalkozó-barát lehetőségeket kínálni, amelyek hosszútávú együttműködést 
eredményeznek. 
Az Orczy negyed szociális városrehabilitációs programjával újabb lehetőség nyílik a kerület 
fejlesztésére, ennek keretében az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatás nyújt 
minden vállalkozónak, hogy a jövőben a dinamikus fejlődés ezen a területen is 
megindulhasson. 

5. Illés utcai közbiztonsági problémák 

Az Illés utcában jelzett kábítószer-használattal kapcsolatos bejelentését továbbítottam a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője részére azzal, 
hogy szíveskedjen kivizsgálni a bejelenést és a megtenni a szükségszerű intézkedéseket. 

6. Illés utca közvilágítása 

Az Illés utcában, illetve a környező utcákban a közvilágítás többnyire az úttest feletti (útköze-
pes és kétsoros) átfeszítésekre szerelt lámpatestekkel van megoldva.  A  fővárosi közvilágítás 
fejlesztés során az elmúlt években a lámpatestekben a korábbi nagyfogyasztású 
higanygőzlámpák lecserélésre kerültek energiatakarékosabb lámpákra. Ezek a fényforrások 
kedvező fényhasznosítással, kielégítő fénysűrűséggel rendelkeznek. Az Illés utcában található 
nagyszámú fa lombozata/ágazata a járdán közlekedő gyalogosok részére nem minden esetben 
biztosítja a megvilágítás egyenletességét, ezért felkértem a városüzemeltetési feladatokat is 
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ellátó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. illetékes munkatársait, hogy ezekre a 
közterületi problémákra kiemelten figyeljenek. 

A  közvilágítás bővítése, a  kor  technikai szintjét képviselő energiatakarékos  LED-es  fényforrá-
sú közvilágítás fejlesztése a kerületi erőforrásokat meghaladó feladat. Ezért is biztató, hogy a 
Budapest  Főváros Önkormányzata és a Kormány együttműködéséről szóló megállapodás 
alapján létrejött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a közös munka során dolgozzák ki 
Budapest  2030-ig szóló stratégiai fejlesztési tervét, melyben valószínűleg hangsúlyt kap a 
közvilágítás egységes fejlesztése is. 

7.  Illés közzel kapcsolatos tervek 

Az Illés közben jelenleg  4  lakóingatlan található. Az ott élők  2016.  évben közösen 
kezdeményezték, hogy az Ön által is említett állapotok miatt kerítést helyezhessenek el az 
illetéktelenek ott tartózkodásának megakadályozása érdekében.  A  kerítés megépítése után - az 
említett társasházak tulajdonosi közösségének együttműködése révén - önkormányzatunk 
társasházi pályázati úton tudja támogatni a további fejlesztésre irányuló törekvéseket. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Budapest, 2018.  december/!?... 
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