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Táľgv: Válaszlevél közmeghďlgatłásĺa
Tisztelt Asszonyom!

hogy megtisztelte onkorm:ínyzahľ.lkat, és a 2015. évi közmegha|lgatá*a
észrevétellelfordult hozzźnk. Engedje meg, hogy felvetéseire az a\ábbiakban foglaljam
Köszönjfü,

össze válaszomat.

Tekintettel arra, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése a Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.)hatásk&ébetaftozik, az Illés és Szigony utcai lakĺótelepen
javasolt buszkiizlekedés taľgyában tett javaslata továbbítĺísrakerült a részükre. A BKK Zrt.
véiaszÁban a kĺĺvetkező tétjékoztatást adta:
körut _ Baross utca _ orczy út - Üllői ii źL|ta| hatźro\t VIII. keľiileti lakóterĹilet
alapvető tĺĺmegközlekedési kiszolgálĺását a felsorolt nagy foľgďmú hatĺároló útvonalakon
biztosítjĺík.A József körúton és az orczy úton nagy kapacitrású villamosvonalak biztosítjak a
haľĺánt iľányú eljutlási lehetőségeket, míg az Íjlai úton az M3-as metró, a Baľoss utca
térségébenpedig a 9-es, 83-as és 99-es jaratok biztosítjak a legfontosäbb, belvĺírosi irĺányri,

A József

átszállásmentes kapcsolatokat.

Az lllés utca _ Szigony

utcai lakóterĹilet tömegközlekedési t<lszo\gá|źsźt is közvetleniil a
belvarost elérő troli- és autóbuszj źłratokbiztosítják. A lakóterĹilet közepének tekinthető
Práter utcai tenge|ý(il a fővĺáľos-szeľte alkalmazott, és megfelelőnek bizonyuló gyaloglási
távolságon bęltil eléľhetők a környező megallóhelyek, igy a térségkiszolgálását
megfelelőnek ítélik.Az em]ítettek közül a Klinikĺák metróĺíllomás és a Füvészkeľt
kifejezetten közel van az IlIés utca - Szigony utcai lakóteľiilethez, vďóban tavolabb esik
viszont a Tetmészettudományi Múzeum és az orczy-keľt. Azonban arra sajnos nincs
lehetőségiik, hogy egy adott lakóteríiletľől vďamennyi fontosabb intézmény vagy objektrrm
felé legyen közvetlen autóbuszjárat, mivel az i|yen típusúutazási igények mértékejóvď
kisebb és szétszóľtabb, mint példĺíula belvĺáľosi fuányú, koncentľált, ,,tömegeseď' haszrĺált
utazási irányokban fellépő igények.
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a|apjźn a térségben(a felsorolt fóutakkď határo|t lakóteľtileten belĹil) önálló jáľat
indítását szakmai szempontból nem tarrjek inđokoltnak,a becsült rendkívĹil alacsony
utasszámľa való tekintęttel az autóbuszjaľat gazdaságos üzemeltętésére, ferľrtaľtásara nęm
látnak lehetőséget. Hosszabb téxon azonban nem zźľ:kőznak el olyan fejlesztési iránytól,
amelynek kapcsán egyéb csomópontokat, varosľészeket is bekapcsoló jaľatok

A fentiek

meghosszabbításával bővítenék a téľségkiszolgáIását.

A közelmúltban felújított kłizterii|etek, az új téľkövekkel burkolt jardak és úttest-feltiletek
esetében a folyamatos és hatékony tisztítálst - a kézi takafitźst végző emberi eľőforrás
biztosításán tul _ a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Yttosilzemeltetési Igazgatőság
kÍilön gépj ĺírmúreszeľęlt nagynyomású felulettisztító berend ezése végzi.

Figyelemme| aľta, hogy a közelmúltban a kerület szinte összes tere és parkja megújult, azok
újszeľĹĺállapotanak megőrzése és folyamatos tisztárrtartĺísa éľdekébentovábbi nagynyomású,
illetve önjaľó takarítógép beszerzésétiranyoztuk e|o a gazdálkodó szęrvezęt 2016. éví
költségvetésében.

Fentiek mellett

a

Tormay Cecil emléktábla környezetében lévő burkolt felületek

szenrryezodéseinek géppel töľténő eItávolítasaľa soron kíViili intézkedéstöľtént.

Baľoss utca a Fővłárosi onkormanyzat tulajdonában és kezelésében lévő közerĺilet. Az
utca teljes hosszában felmeľtilő fenntaľtási feladatokat a Fővaľosi onkormányzat az źitalra
alapított gazdźtkoďôi szeľłezęteken keresztiil, így különösen a Fővaľosi Közteľiilet-fenntartó
Zrt.-vel' és a FOKERT Zrt.-ve| Iátĺatja el. A fentebb leítak a|apjźn a Baross utcában
szükséges esetleges fapĺótlás, ilietve a megöľegedett fak cseréjének mielőbbi elvégzése
érdekében megkerestfü a hatáskörľel rendelkező szervezďeket.

A

Mindezeken tulmenően a fapótlások megvalósítását segíti elő a Nemzeti Közszolgá|ati
Egyetem Ludovika Campusanak kiemelt áI|arriberuhźľ:ás keretében töľténő fejlesztése, ahol
a mfu megkezdett beruhazás növény- és tereprenđezésmunkílatai miatt jogszabályban
meghatźłrozoft fapótlási (faültetési) kötelezettség keletkezik, így megnyílik a lehetőség
Józsefuaros összes közteriĺleteire kiterjedő több szźnas nagyságľendú új fa tiltetésére,
telepítésére,amely megvďósítása maľ a20I6. évben megkezdődhet.

A

Harminckeítesek teľéntaláIható buszmegálló ülőhelyekkel tłirténőellátásával

kapcsolatos kéľdéséreaz a|ábbi

v źůasztadom.

A BKK Zrt.

vezéngazgatćĄtnak tájékoztatása szerint fedett vaľakozóhelyek telepítésérea
Fővrárosi onkormanyzat és a JCDecavxZrt. közötti hosszú tavú ĺizemęltetési szeruódés
keretében keľül soľ. A szerzóđéséľtelmébenBudapest Fővaros tertiletén 713 utasvaró
kihelyezésére van lehetőség, amely kontingens teljei egészében kihasználásta kertilt' Új
helyszínbevezetésérecsak egy megléÝő helyszín terhéĺekeriilhet sor.
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je|enteg is vizsgá|ja az e számon feliil kiďakítandó, ,,többleť' utasvaľók
létesítéséhezszĺikségesjogi és mtiszaki feltételrendszer megteľemtéséneklehetőségeit.

Zrt.

A BKK Zrt.

tájékoztatása szenĺt a Budapest VIII. kerĺilet' Harminckettesek teľe
megállóhely-par továbbra is szerepel a telepítésľekijelölt helyszínek között. Mínđazonáltala
BRK Zĺt. információi szeľint, amennyiben lehetőség adóđik utasvláľók áthelyezésére, úgy a
lehetséges cseľehelyszínek k<izött az utasforgalom méľtékeés a kapcsolódó beruházások
ďapjan döntenek.

Az on által említett bútorboltnak helyet ađóingatlant az onkoľm ányzat pá|yźzatkeretében
2014. június 17-én megvásĺíľoltaa Fĺlvátosi onkormrányzattőI. A pźiyźnatifelhívás és a
szeľződéses feltételek szerint az ingat|an kizľľĆiag egészségügyi alapellátźtssď összefiĺggő
célokĺahasznosítható. Az önkormźnyzat orvosi rendelőket fog kialakítani a fenti ingatlanon,
az efte vonatkozó építésiengedélyt mar megkaptą a kivitelezés varhatóarĺ 2016, elején
indul.
Bízom benne, hogy a levęIében felvetett kérdésekľesikeľült kimerítő válasszal szolqálnom.
Budapest, 201 5. december 10.

Tisztelettel:

dľ.
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