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Tisztelt Asszonyom!

Köszönettel megkaptuk a2016. decembeľ 20-i ktizmeghallgatas kapcsán, elękhonikus úton
feltettkérdéseit,amellyelkapcsolatbanaza|ábbial<ró|tájékoztatom.

1. A Budapest VIII., Dankó u. 18. szźm a|atti kĺizĺĺsségicélúszabadidő- és spoľtudvaĺ a
Magdolna Negyed Progľam keretében, a kdzteľĺilet-rehabilitlíció részeként került
kialakíĹásra. A spoľtudvaľ kispályás spoľtpályával és jelentős zöldfelülettel renđelkezik.
A Józsefuĺĺľosi onkoľrnźnyzatKépviselő-testiiletea252/20|5.CKI.03.) sziĺmúhatfuozatáva|
döntĺĺtt arről, hogy a Dankó u. 18. szźlm a|atti ingatlant hatźnozat|an időre a Józsefuiĺros
KĺizösségeiéĺtNonproťĺtZrt. (ovábbiakban JK NZrt.) ingyenes hasznéiatába ađja.A JKN
Ztt. fę|adata az ingat|arl fenntaľtĺása, az ingatlanon kialakított spoľtudvar működtetése.

A spoľtudvaľt nyitva

taľtĺási iđ(jalatt minden sportolni vágyő gyermek és felnőtt használhatja
nyláľi szĹinetbęn napkĺĺzistĺíboľkéntis funkcionál, taľtalmas elfoglaltságot

egész évben. A
biztosítva a keľĺiletigyenĺrekeknek.

A

spoľtudvar teriilete biztosít továbbá helyszínt évről-évre az ,,Éleünentő Pont''

mfüödtetésére, amely nappali melegedőhelyként szolgál a rászorďók részére.

Józsefuĺĺros tnkoľmányzata je|eĺlleg is igyekszik minden feltétett biztosítani az egészséges
életmódhoz. A Képviselő-tesťrilet a 217/2016. CXI.10.) szrámú hatźlrozatźnalelfogadta a
Józsefuláľosi onkoľmínyzat 2016_20|9. évekľeszóló sportkoncepciójának vázlatát,
amelynek egyik fontos eleme a meglévő spoľtlétesítményekmegbecsülése, illetve újabbak
kialakítasrĺnaktrĺmo gatása.

2.

A

Képviselő-testiilet a III/2016. (V.05.) számú, vďamint a 16I/2016. (V[I.25.)
szźmű hatérozatźnak megfelelően a Budapest Józsefuarosi onkoľmlínyzat 2016. év
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augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be a VEKoP-6.2.l-15 kódszámli, ,,A leľomlott
településľészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörĺilményeinek javítźsa,tĺírsadalmiés
ťtz1kai rehabilitĺíciója Budapesten'' című európai uniós pá|yźnati felhívásra ,'BuđapestJózsefuaľos, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Váľosrehabilitációs Pľogĺam''címmel.

A

páIyźzati kiírás tarta|mazta, hogy a tewezett fejlesztések, projektek integľált módon a

kerületi Integrált TeleptilésfejlesztésiStratégiájában (ITS) nevesített akcióterĺileten
valósulhatnak meg Az intézkedéskeretében fejlesztendő akcióterületnek a tĺĺmogatási
kérelem benýjtasakor legalább egy kľízis- vagy veszé|yeńetetttömb<it kellett tarta|maznla.

Tekintettel amegpéúyćvhatő fonásra (maximum 2 mil'|iard Ft), illetve a bevonható terülętľe
vonatkozó előírasokľa, a kijelölt akcióterulet Otczy negyed-fókuszú, valamint a Magdolna
negyed egyes kapcsolódó tömbjeivel kiegészĹilve keľiilt meghatźrozásra. Az akcióteľĺilet
fentiek szerinti kijelölését inđokoltĺí
teszi továbbá az onkoľmányzat elkĺitelezettsége a
2005. évben megkezdett Magdolna Negyed Szociális Vaľosrehabilitációs Progľam folytatása
mellett, amely pľogram megvalósítrĺsĺánaktervezett időtaľtama 15 évben keriilt
megállapításra. Elsősorban azokban a tömbökben van ęrľe szÍikség,amelyeket a koľábbi
projektek (MNP I., MNP II., MNP III.) kevésbéérintettek és a nehézségek nagyon
hason]óakazOrczynegyedbentapasztaltakďloz.

Az akcióterülęt haüĺrai: Dankó utca - Magdolna utca _ Dobozi utca _ Baross utca _ Kálvláľia
tér -Díőszegi Sámuel utca _ Dugonics utca _ Illés utca -Ká|vánatéľ áItaI hatarolt teľiiletre
eső 7 tĺimb, amelyek közül a I4I., 14f., I44., I45. számű tömbök az Orczy negyed
teľĹiletére, a260.,26l.,262. száľľrít<imbök a Magdolna negyed teriiletére esnek.

A

palyazat keretében a 2017. év masodik felében kezdődhet meg az akcióteľtiletre
főkuszőt|ő, szociális városľehabilitációs progÍźrm'amely váľhatóan a 2017-2020 kozottí
időszakban vďósulhat meg.

A

lehetőségeket és
fent említetteken tí/- az onkoľmĺányzat fo|yamatosan figyeli a pźůyźľ;ati
keresi az egyéb péĺzÍonásokataz orczy negyed teľĹileténszfüséges fejlesztési beruhĺĺzasok
biztosításaho z, iđeértve az on által említett ingatlan felujítrását is.

A Diószegi Sĺímuelutca - Kőris utca sarkián talźihatő' vo|t szeszgyźlr teľĺiletejelenleg hĺĺrom
telket foglď magźlba, közülfü kettő magántulajdonban aII. Az önkormányzati tulajdonban
á||ő köztertJlet utcaként töľténő megnyitasa útengedélyezésifánsban van, a meglévő
Szeszgyźr utca folytatásaként, a Visy Imľe utca és a Kőris utca összekĺjtése céljából. A

Diószegi Sámuel utca _ Kőris utca saľkłán lévő tiľes telekre a tulajdonos táľsashiŁ építését
tervezí, amelyre vonatkozóan az építészetitervek készítéseés egyeztetése folyamatban van.
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3. A Diószegi Srámuel utcában felállított ,'rendőrségi konténeť,az évek alatt beváltotta
ahozzáfí)zijtt reményeket, azonban a rendészeti szervek illetékesei is azon az állásponton

vaĺmak, hogy áthelyezése időszenĺvé váit, az új helyszín kijel<ilése folyamatban vaĺr.

4.

A Diószegi Sĺímuelés KoľĺĺryiSandoľ utcĺíkbana 20|5. év nyaĺlĺrrbek<ĺvetkezett
szélsőséges időjáľás okozta pusztítást követően keľĹilt sor az utcríkban lévő f,ák szakmai
szempontú felméľésére,amely a|apjtn végrehajtásra kerültek a szĹikséges gallyazások,
visszavágasok és ifi ítasi munkálatok.

5.

A kerületi térfigyelő rendszer ilzeme|tetésére az onkoľmányzat az idei évben is több
mint szźpmillió forintot biztosított. A Sárkany utcát a 137-es szźtmű térfigyelő kamera
figyeli. Amennyiben a kamerfüon keresztiil a rendőrség vagy a k<izteriilet-felügyelet
munkaüĺľsai jogsértéstészlelnek, azonna| rcagźiő egységeket iľanyítanak a helyszínre, akik
megteszik

aj

ogszabályok ďapj án sziikséges intézkedéseket.

Teľmészetesen a hatóság abban az esetben is intézkedik, amennýbeĺ az adott jogséľtő
cselekmény mas módon jut tudomas źtra. A konlaét intézkedést a jogsértésjellege hatźrozza
meg' az eľre hivatott szervek jól kiđolgozottprotokollokkal renđelkeznek a küIönbĺiző
események kapcsiín sztikséges intézkedési kötelezettségeikkel kapcsolatban.

6.

Az Ú: Teleki TéľiPiac

7.

A

vonatkoziísában érkezett észrevételévelkapcsolatban
Ąékoztatom, hogy a piac beja,ĺatzlnel + 15 Celsius fok hőméľséklętalatt ipaľi hőffiggĺiny
insta]lációra keľĹil sor, amely biztosíqa a piac belső légterének állandó hőméľsékletét,
tovźtbbá védelmet biztosít huzat, zaj és mađáľkaľellen. A homlokzati feliileteken légcellás
polikaľbonát lemezek kerĹiltek kialakítasľa, amelyek az épület további huzat elleni
védelméről hivatottak gondoskodni. Mindezek következtében kültéri, mínusz tartomaný
hőmérsék]et esetén sincs a piac belső légterében0 Celsius fok alatti hőméľséklet.

Diószegi Sámuel utcában lévő szemét vonatkozasábarl érkezett észrevételével
kapcsolatban tźĄékoztatom,hogy a jelzet1utca Kőľis utca és Kźlvána tér közĺjtti szakasza a
BKV ZÍt. tĺimegközlekedési jarutaiva| érintett iltszakasz, így aĺmak ki5ztisztaságával
ĺisszefüggő feladatokat a Fővĺáľosi Kĺjzteľtilet-fenntartó Zrt. (atovábbiakban: FKF Zrt.) Iát1a
el, amely tĺáĺsaság felé máľjeleztiik azOnáltalis említett problémát.

A Magyaľ Vöröskereszt kiľendeltsége előtt, vďamint az irodźtval szembeni jiírdaszakaszon
visszatérő probléma az i|IegáLis szemétleľakĺás. Ezeken a teriileteken az ismétlődően
felhalmozódó hulladék rendszeres elszźlL|itźlsa alapvetően az FKF Zrt. feladata' melynek
ę|Iátasa több esetben a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Vĺáľosiizemeltetési

munkaüĺľsainak segítségéveltĺ!ľténik.
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1|Iegá|is szemétleľakás megelłózésében,megszakitásźlban és utólagos felderítésében
fontos szerepe van a Józsefuarosi Közterület-felügyelet munkatarsainak, akik helyszíni
ellenőrzéseket végeznek, vďamint a kozterületi kameraĺendszer felvételeit is ellenőrzik a
jogséľtő tevékenység feldeľítéseérdekében.

Bízom benne, hogy felvetéseiľe sikeľült kimeľítő valasszď szolgalnom!
Budapest, 20|6. december
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