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Tiszte|t onkormányzat, tiszte|t PoIgármester úr, tiszte|t Képvise|őtestü|et!

Mint józsefvárosi |akos az alábbi kérdésekrevárok vá|aszt a2oL4. évi közmeghal|gatás keretében:
- Mikor történik meg a Bókay János utcának az U||ői út és a Tömő utca, va|amint a Tömő utcának a
Leonardo és a Füvészkert utca közotti szakaszának fe|újítása? Azért is kérdem, mert Soós György ezen
útszakaszok fe|újításának ígéretétösszehazudozva kampányo|t a vá|asztás hevében; i||etve ezen útvonaI
..|ogisztikája,,
szempontjábó|'
fontos a SOTE Kü|ső K|inikák
- HajIandók-e fog|aIkozni a Szigony utca rossz csapadékvíz-e|vezetésébő|adódó prob|émákkal? Ugyanis
tartós, vagy intenzív esőzéskor szabá|yos be|tenger szokott kialakuIni a Baross utcáná|, iIletve a Szigony,.Nagy
Tavak vidéke,,, a Jázmin és a Tcjmő utca között a páros o|da|on is
Práter kereszteződése esőben a
szabá|yos be|tenger szokott lenni. Aki ismeri a Szigony utcát, esőben nem köz|ekedik gya|ogosan a páros
o|da|on. A prob|émáró| számos videó van a http://www.voutube.com/watch?v=btN-aioldalon (http://www.voutube.com/watch?v=FxpSw&list=PLTvYFf6dXBoqSidEcAfAHRYS4GLeHYiaE
001 LU Qs&index=41&list=PLTvYFf6dXBoqSidEcAfAHRYS4GLeHYiaE)
,.Szegregátumban,, (vagyis
a Corvin Sétánytó| ke|etre, a SOTE K|inikáktó|
- Mikor kezdődik e| ÉRorvlsEN a
és a Ludovikátó| északra, a Tisztvise|őte|eptő| nyugatra, a Ká|vária tértől és a |akóte|eptő| dé|re eső
terü|eten) BÁRMILYEN ÉRorvll fej|esztésfelújítás? Mármint a Ludovika Projekt bedumá|ása az orczy
..hamarosan kezdődik az orczy negyed fe|újítása...,, kezdetű
negyed fe|újításába, i||etve a
kampány|ózungok összehazudozásán kívü|...
- Vannak-e fe|elősei a parko|ási fizetőtjvezet kiterjesztéséneke|ba|tázott módja miatt? Gondolok itt arra,
amikor 201-4február végénKocsis körzetvezető azt kommuniká|ta, hogy azért ke||ett többszor ha|asztani a
Íizetőov ezet kiterj esztését, me rt nem vo |t m egfe |e |ően elő készítve.
- Tervezi-e azt az önkormányzat az..indirekt rezsicscjkkentés,, érdekében, hogy a szekunder vízőrák
beszere|ésére támogatást adna-e (pl. rászorultsági feltéteIek me||ett); i||etve tervezi-e az ĺjnkormányzati
bér|akásokban a szekunder vízmérők következetes telepítését?Mege|őzendő a díjhátralék-képződést,az
..szegényebb,,
önkormányzat tervezi-e támogatni abban a
,,,szociá|isan rászoru|ő,, csa|ádokat úgy és abban,
.,kártyás,,
vi ||any- és gázórák kerü|jenek fe|szere|ésre?
hogy ná |u k
- Mit |ehet tudni a Bionikai Kutatóközpontnak a kampány hevében vehemensen kommuniká|t projektjérő|?
Ho|, mikor, mi és miképp va|ósu|na meg a kampányban nagy e|ánnal, de csak címsorokban és
kom m u nikációs klisékben kom m uniká|t projekt/fejlesztés keretében ?
- Van-e esé|y arra, hogy a Corvin Sétány keretében bármi is tcjrténik majd a Leonardo utcátó| ke|etre?
- Haj|andó-e fogla|kozni az önkormányzat azza| a problémával, hogy az útburkolat á||apota miatt kész
hu||ámvasút a Dankó utca útteste?
- Szépek és hasznosak a kampány hevében te|epített fekvőrendőrök a Magdo|na és a Koszorú utcában?
Tervezi-e az ĺjnkorm ányzat újabbak telepítésétmáshoI is? Mármint a po|gármester Iakóhelyét je|entő
PaIotanegyeden kívÜ|...
- Tervez-e 201"5-re az cjnkormányzat BÁRMĺLYEN fásítási programot a Szegregátum terü|etén (ide nem
behazudva a Ludovika Projekt fásításait)? Tervezi-e póto|ni az önkormányzat azt a három, tcjbb évtizedes
fákat, me|yeket az |||és utcában vágtak ki a 1.6 eme|etes toronyház e|őtt (és melyek pótlása nem történt
meg a he|yszínen, i|letve környékén)?

,,vakfo|tjait,,
Teŕvezi-e a térfigye|ő-rendszer
be|átó kamerák fe|szerelését a Szegregátumban az
önkormányzat? Ha igen, akkor mikor? Van-e arra mód, hogy egy térfigye|ő kamera kerü|jön a SzigonyApáthy kereszteződésbe?
- A Kcizterü|et-Fe|ügyelet és a Rendőrség hajIandó |esz végre fel|épni a szabá|yta|anul parko|ókkal
szemben? Gondo|ok itt arra, hogy a szabálytalan _és a forgalmat akadályozó- parko|ások mindennaposak
p|. a Te|eki téren a Karácsony Sándor utcai o|da|on, a Dankó-Szerdahe|yi kereszteződésben, a Baross
utcában a Bókay és a Szigony utca közott, a Baross és a Koszorú utca sarkán, a Szigony utcában a
,Pázmány,,épti|etéve|
szemben, a Nagy Fuvaros utcában a Kis Fuvaros utca és a Népszínház utca k<izött,
vagy épp a Bókay utcai Gyermekk|inika e|őtt (a megál|nitiĺos táb|a hatá|ya a|att), a Baross utcában a
Fazekas Gimnázium e|őtt.
,,sa|átatörvény,,
,.kétharmad,,
- Tekintette| arra, hogy az egyik
keretében a
törvényesítette az oktatási
intézményekben az etnikai aIapon történő, apartheidde|fe|érő e|kti|ĺjnítést;az önkormányzat tervez-e
bármi|yen apartheid-je||egű, kizáró|ag etnikai alapon történő eIkü|önítésre irányuló intézkedést a
józsefuárosi oktatási intézményekben?
- Az önkormányzat miért nem (volt) haj|andó megemlékezni a70 éwe| eze|őtt Józsefvárosban is
történtekről- még minimá|isan sem? Gondo|ok itt a Ho|okausztra, a Népszínház utcaife|ke|ésre, il|etve a
világhá ború, és Budapest ostromá na k józsefvá rosi vonatkozásaira.
-

Ha egy mód van rá, ÉRDEM| és KoNKRÉT válaszokat várnék a kérdéseimre!

ÉRorvlvá|aszukat előre

is köszönöm.

Budapest, 2014. december 3.
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