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Táľgy: Válaszlevél közmeghallgatásra
Tisztelt Uram!

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatlxlkat, és a 2016. évi közmeghallgatásra
észľevétellelfoľdult hozzźnk. Engedje meg, hogy felvetéseire az alábbiakban foglaljam
összę válaszomat.

Bfu a Józsefuaľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormĺĺnyzat) céIkittĺzéseikĺjzött
kiemelkedő helyet foglal el a keriileti tźrsashźu'akfelújítasának tźmogatása _ amelyre az

edđigi,1 milliĺíľdforintot meghďadó fonasok mellett a 20|7. évben is csaknem 1 milliáľd
forintot bizosít majd a költségvetés _, tisztlában vagyunk vele, hogy a közutak megújítása
kapcsán is sok még a teendő. Az onkoľmźnyzatévek óta nagy erőfeszítéseket teszazért,
hogy a fulajdonában és kezelésében lévő utak, illetve jarđrák burkolatainak állapota ďkalmas
legyen a balesetmentes közlekedésre.

Az

Otlkormźnyzat az úőbbi években elsősorban saját kĺiltségvetésébenbiztosított fedezetet
a keľĹileti utak, jrĺľdakbwkolataiban fellépő hibák kijavíüásárą vďamint teljes tltszakaszok
fe|tĄítasara. Emellett _ páLyazati úton - európai uniós, koľľnányzati és fővĺárosi forrasok,
valamint fejlesztési beľuhazások is lehetővé tették tĺibb kertileti kĺizútteljes szakasziínak
fellljítasát.

oľlkormányzat a sajźń fonĺás binosítźsamellett _ jelenleg is _
folyamatosan egyeztet a Fővaľosi onkoľmanyzat illetékeseivel a fővaľosi érintettségúutak
felújíüása érdekében, több kertileti út megujulását pedig a 2016. évben a Versenyképes
Közép-lĺÁagyaľország operatív Progľam keretében _ ,,A leľomlott településrészeken é1ő
alacsony státuszű lakosság életkörĹilményeinek javítása" táľsadalmi és fizikai rehabilitaciója
Budapesteď' címu (VEKOP-6.2.|-|5 kódszrímú) felhívĺásra - beadott pźlyazat révéntervezi
megvalósítani.

Mindezeken feltil

az

A keľiileti utak egy részénekműszaki áIlapota, vďamint az egyes utak és járdĺík a|atthtnődő
szo|gźitatői. és kozmű-vezetékvonďak több évtizedre visszanyúló kialakíĹĺsai
ĺ082 Budapest,Baross u,63_67'.Te|efon: 06 l 459 2|00 .
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'3iś::'ľg:nagymértékbenhozzźĄźru|ĺakaz utak egyes szakaszainak burkolati siillyedéseihez,
úthibáinak kialakulĺásĺĺhoz.A hibfü j avítźsánazonkormányzatfo|yarĺlatosan dolgozik.

A

2016. évben közel 360 helyszínen tĺjľténtkátĘmentesítés,valamint útburkolati süllyeđés
megsziintetése, továbbá hozzáveto|egesen 400 m, nagyságú felületen keľiilt sor teljes konĺ
útjavítasľa.Ezen túlmenően, a kerület további 16 helyszínén,jelenleg összesen 350 m,-en
kivitelezett jeľda éshozzátartoző szegé|y javítása van folyamatban. A keľĹilet díszburkolatú
kövekkel boľított koztltjainkĺizel 50 m,-es tertileten töľtént javítás.

A

fentieken tul, az iďei évben megújult a Vay aaam utca teljes hosszában, vďamint a
Corvin SétĺányProgram keretében a közeljövőben megkezđőđLka Bókay Jĺínosutca teljes
hosszának, a Szigony utca Pľáter utca - Tĺimő utca közötti szakaszźlnak, valamint a Práter
utca Futó utca - Szigony utca közötti szakaszĺĺnak felújítasa.

A jĺĺvőév első felében - szintén a Corvin pľojekt keretében _ vaľhatóan befejeződik a Törnő
utca Szigony utca és Illés utca kozé eső szakaszźnak felújítasąvďamint a Leonardo đa
Vinci utca Prátęr utca - Üĺoĺĺt kĺizötti iltszakaszais megrijul.

A

20|7. évi tervek kĺjzĺittszerepel továbbá a Korányi Sándor L|tca, a Szźľzadosut és az
Asztalos Sándor tft, aBezerédi utcą aB|áthy ottó utca, valamint a Golgota utca, az Apáthy
István utca, a Dankó utca és a Tolnai Lajos utca egyes szakaszainak felújításąilletve a
Salgótaľjáni utca és aDobozi utca több szakaszźtt érintő felújítási tervek elkészítése.
Reményeink szennt a jövő év végén- a fiôvaľosi lÉR_Koz payazat keretében megkezdődhet a Bródy Sĺándor utca Vas utca - Pollack Mihály tét' a Rökk Szilárd utca
Gutenberg tér - Kľudy ltc4 a Puskin utca Rákóczi tt - Bródy Sandor utca k<izé eső
szakaszainak, vďamint a Szentkltźtlyi uÍca Rrákóczi út - MikszáthKźimánt& közotti teljes
tftszakasz felújítása.

Bízom benne, hogy felvetéseiľe sikeľiilt kimerítő válasszal szolgálnom!
Budapest, 2016. december 20.
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