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Tisztelt 

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

Tájékoztatom, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület,  Gutenberg  téren lévő gázállomás 
karbantartása és kezelése a Fővárosi Gázművek Zrt. feladatkörébe tartozik.  A  nevezett 
állomáson kihelyezésre került egy információs tábla, amely tartalmazza a megfelelő 
információkat, így többek között a kezelő nevét (Fővárosi Gázművek Zrt.) és elérhetőségét 
(06-1-477-1111),  valamint a dohányzásra vonatkozó tiltást is, amelynek alapján  5  m-es 
hatókörben tilos a dohányzás. 

A Gutenberg  téri játszótérrel kapcsolatban tájékoztatom, hogy korábban összesen  6  db 
játszóeszköz telepítésére került sor, melyek az alábbiak: 

• 1  db  2  üléses hinta 
• 1  db forgó kos 
• 1  db mérleghinta 
• ldb rugós helikopter 

1  db rugós motor 
• 1  db hatszög mászóka. 

A  játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló  78/2003. (XI. 27.)  GKM rendelet által 
meghatározott esési terek előírásainak betartása, valamint a gyerekek testi épségének 
biztonságát figyelembe véve nincs mód több játszóeszköz telepítésére. Ezen túlmenően a 
Józsefvárosi Önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi egyszerűbb 
játszóeszközök helyett a jövőben egy kombinált játszóvár telepítése valósulhasson meg. 
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A Gutenberg  tér adottságaira való tekintettel, közműbekötés hiányában nincs lehetőség 
nyilvános  WC  telepítésére, a kerületben azonban jelenleg is működnek olyan, többek között 
önkormányzati, egészségügyi és egyéb létesítmények, intézmények, amelyek illemhelyei 
szükség esetén igénybe vehetők bárki számára.  A Gutenberg  térhez legközelebbi ilyen a téren 
található gyermek háziorvosi rendelő (rendelési időben), illetve a Horánszky utca  13.  szám 
alatt található  H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az ingatlan nyilvántartási 
rendszerén belül kezeli az ingatlanvagyon katasztert. Ennek része az utak és járdák 
nyilvántartása is, melyek esetében a jellemző műszaki és gazdasági adatok az alábbi formában 
szerepelnek: 

• a helyi közutak útkategória szerinti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége, 
• a kiépített helyi közutak burkolatának (burkolat típusonként) hossza, 
• a kiépített helyi közutak burkolatának (burkolat típusonként) területe, 
• a vagyoni érték. 

Az önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt fektet az utak és járdák javítására és felújítására, 
2018-ban modernizálták a Tömő utcát, a Salgótarjáni utat a MÁV-telepen, a Bláthy Ottó utca 
és a Golgota utca egyes szakaszait, emellett folyamatosan a járdák rendbehozatala is. 
Októberben mintegy  150  millió forintos keretből elkezdődött az Asztalos Sándor utca 
felújítása is, amely teljes hosszában új burkolatot kap. Jövőre is folytatódnak az út és 
járdafelújítások.  A  tervek szerint sor kerül a Bezerédj, a Nap, a  Hock  János utca egyes 
szakaszainak felújítására közel  180  millió forintból, valamint a 2018-ban megkezdett  de 
2019-ben megvalósuló felújítások, a Rökk Szilárd, a Bródy Sándor és a Szentkirályi utca 
egyes szakaszainak felújítására mintegy  360  millió forint összegben, emellett  100  millió 
forintos forrás kerül biztosításra járdák felújítására. 

Fentieken kívül tájékoztatom, hogy a kátyúzási munkálatok nem minden esetben 
tervezhetőek, azokra a téli fagyokat követő állapotfelmérés alapján kerülhet sor. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Budapest, 2018.  december ... 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmesteröjozsif.2ä.roS41--.' www.jozsefvaros.  hu  2 

JóelwA ptPc  I DŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT  '=4.3 


	Page 1
	Page 2

