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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. 

A  Kálvária téri játszótérre vonatkozó kérdésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSZSZGYK) 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdetett meg  2016  januárjában a 
Budapest  Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. (MNPIII)  2016.  évi fenntartási 
időszakára, az Önkormányzatunk saját finanszírozású programjaként „Kálvária téri InfoPont 
és a játszótér közösségi szociális programja, diákmunka mentorálás" tárgyában, tekintettel 
arra, hogy a  250/2015  (XII.03.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 
JSZSZGYK a projektmegvalósító szervezet.  A  beszerzési eljárás során a Józan Babák 
Egyesület lett a nyertes ajánlattevő, amellyel a JSZSZGYK 2016-ban vállalkozási szerződést 
kötött, majd az később meghosszabbításra került  2018.  december 31-ig, a 2019-es évre 
vonatkozóan pedig ismét pályázat kerül kiírásra. 

Az InfoPont szolgáltatás önként vállalt feladatként működik, melynek célja a környéken 
lakók és az arra járók részére lakossági információ szolgáltatás nyújtása.  A  játszótéri 
szolgáltatás keretében megvalósul a Kálvária tér déli oldalán, a környéken lakók és az arra 
járók különböző célcsoportjai számára, az ifjúsági, illetve közösségi szociális munka 
eszközeivel információs, közösségfejlesztő és szociális munka komplex szolgáltatás 
nyújtása.  A  játszótér működtetésében fontos elv, hogy elősegítse a családok együttes 
szabadidő eltöltését és minden korosztály találjon magának kellemes, hasznos és 
biztonságos programot.  A  Józan Babák Egyesület munkatársai által biztosított játszótéri 
játékok ingyenesen használhatók. Az Egyesület gondoskodik továbbá a tér kiszolgáló 
épületének nyitvatartásáról, amelyben a látogatók számára illemhelyet és pelenkázókat 
tartunk fenn.  A  nyitvatartási időn belül szerdától szombatig napi  5  órában szolgáltatási időt 
kell biztosítani a játszótéren, illetve rossz időjárási viszonyok esetén a játszóház 
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helyiségben.  A  szolgáltatás pontos időbeosztását (nyitvatartás: szerda, csütörtök, péntek  10-
15  óra, szombat  13-18  óra közötti időszak), illetve - amennyiben a szolgáltatás nem a 
játszótéri pavilonban történik -, az aktuális változásról szóló tájékoztatást a pavilonon kívül, 
jól látható helyen és formában kell elhelyezni.  A  közterületi játszótéri szolgáltatások április 
16. es  október  15.  napja között látogathatók.  A  közterületi játszótéren hőségriadó idején 
egészségügyi szempontok miatt nem lehet nyitva tartani. Emellett 2013-ban és 2014-ben a 
teret használó helyi lakosokkal egyeztetve került sor olyan szabályok kialakítására, amelyek 
alapján esőben, vagy  15°C  alatt a szolgáltatásokat zárt térben lehet igénybe venni. 
A  további fejlesztési irányokkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Kálvária tér nyugati 
felén található nagyméretű burkolt felület további alakítása mellett a tér kerítéssel 
körülhatárolt parkosított területének fejlesztése folyamatban van.  A  Kálvária tér további 
fejlesztése a Magolna-Orczy negyed program keretében összesen  2000 m2  területet érint.  A 
fejlesztés során a játszótér bővítésére kerül majd sor játszószerek és a szabadtéri időtöltést 
szolgáló eszközök elhelyezésével (ülőbútorok, asztalok), gumiburkolatos rész játékos 
grafikával való kialakításával.  A  Kálvária tér továbbfejlesztését célzó (még egyeztetés alatt 
álló) terv javasolja az utcabútorok, hulladékgyűjtők és kerékpártámaszok számának 
növelését is. Egy kisebb közösségi kert kialakításával — a foglalkoztató épület közeli részén 
— kiemelt ágyásokba kerülhetnek majd egynyári és évelő növények, továbbá cserje felületek 
elhelyezése a terület vizuális tagolása érdekében.  A  megújult Kálvária téren helyet 
kaphatnak a JSZSZGYK, valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyes 
rendezvényei is az elkövetkezendő időszakban, amelyek szoros kapcsolatban állnak a 
Csobánc utca sarkán a jövőben kialakításra kerülő Foglalkoztatási és Oktatási Központtal, 
Irodával (FOKI) is. Az itt szervezett programok több generáció (gyermekek, iskolások, 
szociálisan rászorulók, idősek) számára biztosítanak lehetőséget  es  alkalmat 
kikapcsolódásra, segítségkérésre, információszerzésre. 

Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait ellátó JGK Zrt. a többi fővárosi kerülethez 
hasonlóan elsődlegesen higiéniai, valamint közbiztonsági okból nem üzemeltet nyilvános 
illemhelyeket Józsefvárosban - az új Teleki téri piac kivételével.  A  kerületben jelenleg is 
működnek olyan, többek között önkormányzati, egészségügyi  es  egyéb létesítmények, 
intézmények, amelyek illemhelyei szükség esetén - akár díjmentesen is - igénybe vehetők 
bárki számára. 

A  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatos kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy 
az Önkormányzat célja az Egyetem, az Orczy-kert és Józsefváros kapcsolatának fejlesztése a 
környező lakosság egészséges életmódjának elősegítése érdekében. Fentiek érdekében, mind 
az Önkormányzat, mind az Egyetem közzéteszi az Orczy-kertben megvalósítható sportolási 
lehetőségeket. Példaként felhívom szíves figyelmét a kerület honlapján kiemelt videóként 
futó „Streetworkout az Orczy-kertben" című helyszíni riportra. Az Önkormányzat és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti — az Orczy-kertben található sportlétesítményeket és 

1082 Budapest,  Baross  u, 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarrnester©jozsefv-aros.  hu  • vvww.jozsefvaros.  hu
 2 

JöeeFW
UJJAE

.4»pille IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POI GÄRMESTER 

a lakosság által igénybe vehető szolgáltatásokat is érintő — együttműködési megállapodás 
megkötéséről a közeljövőben dönt a Képviselő-testület. Az együttműködési megállapodás 
megkötését követően az abban foglalt lehetőségekről értesíteni fogjuk a lakosságot minden 
rendelkezésünkre álló fórumon. 

Bízom benne, hogy felvetéseire sikerült kimerítő válasszal szolgálnom! 

Budapest, 2018.  december 

Tisztelettel: 

dr. Sára II9tond 
polgárme§ter 
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