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Tisztelt Nyerky Zsanett!
Koszonettel megkaptam a 2021. oktober 21 ~ei kozmeghallgatasra erkezett kerdeseit, amellyel
osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom:

A 2. „Fejlesztesek, beruhazasok” pont alatt feltett kerdeseire az alabbiakban adjuk meg
a valaszt:
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szold 2011. evi CLXXXIX. torveny alapjdn a
teriileten hajlektalanna valt szemelyek elldtasanak es rehabilitdcidjdnak, valamint a
hajlektalanna valds megeldzesenek biztositasa helyi onkormanyzati feladat (13. §. (1) 10.
pont).
Jozsejvaros Onkormdnyzata a lakhatdsi lehetosegek megteremtese, a lakhatds elvesztesenek
megelozese, a hatralekos es jogclm nelkiili helyzetek megelozese es rendezese, a
lakaspdlyazatok szdmanak novelese, azaz a prevencio mellett a hajlektalan emberek
problemdinak kezelese erdekeben is jelentos merteku sajat forrasbol fmanszirozott
programokat mukodtet. Sajdt vallalaskent mukodtetjuk a Lelek Hdzat 14 atmeneti szdllo
ferdhellyel es kileptetd lakasokkal, a csalados kozossegi szallast 25 ferohellyel es kilepteto
lakdsokkal, kifejezetten a keruletben hajlektalanna valt emberek szamara. Sajdt forrast
biztositunk az utcai szocialis munka megerositesere, es a teli krizisellatds kereteben alacsony
kuszobu szallast, u.n. Eletmento Pontot mukodtetilnk, amely az utcai szolgalatok egyik
hatterbazisa.

A Fovaros teriileten a hajlektalanellatas a Fovarosi Onkormdnyzat feladata. (23. §. (2) 18.),
a keriileti onkormanyzatoknak a nappali ellatast (nappali melegedo) kell biztositaniuk
A Szocialis Torveny (1993: evi III. Tv.) alapjdn a hajlektalan szemelyek ilgyeben szocialis
igazgatasi eljarasra az a szocialis hataskort gyakorld szerv illetekes, amelynek illetekessegi
terilletet a hajlektalan szemely az ellatas igenybevetelekor nyilatkozatdban tartozkodasi
helyekent megjelolte. (6. §.) A fovdrosban a hajlektalanok szamara nyujtott rendkivuli
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telepulesi tamogatds megallapitasa a fovarosi onkormdnyzat feladata (45. §.), igy ez nem
terheli a kerillet kdltsegveteset.
A polgarok szemelyi adatainak es lakcimeneknyilvdntartdsdrdlszold 1992. eviLXVI. torveny
vegrehajtdsdrol a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet rendelkezik, amelynek ertelmeben a
lakcimbejelentesi eljarasban a befogadott polgar tekinteteben a szallasadd - a
hajlektalanszdllasra nezve - a szdllashely fenntartoja, illetve annak megbizottja (33. §. (1) d)
pontja).;
A Kormanyrendelet 36. §-a szerint a hajlektalanszdllason tiz napot meghaladoan tartozkodo
lakcim nelkuli szemelyt a szallasadonak a befogadastbl szdmitott tizedik napot kovetd
huszonnegy oran belul be kelljelentenie. Igy a hajlektalanszdllokjogszeruenjelentik be az ott
tartozkodo ugyfeleiket a szalldsra, azonban sok esetben az is megtortenik, hogy jogserto
modon nem jelentik be Oket.

Mintfontebb emlitettuk, a hajlektalan emberek telepulesi tamogatasa nem a lakcimbejelentes
tenyetolfugg, igy nem veszik el a kerfileti lakosok elol ezeket a forrasokat.

A Jdzsefvarosi Onkormdnyzat folyamatosan kapcsolatot tart a keriileti hajlektalanelldtd
szervezetekkel, es reszt vesz a szervezetek, a kdzterulet-felugyelet es a rendorseg munkajanak
osszehangolasaban, az egyiittmukodes hatekonysdgdnakjavitdsdban. Ez az egyuttmukodes a
kdzteruleten elok szdmanak csokkentesere irdnyul, es eredmenyei mar rovidtavon is
erzekelhetoek.

Az onkormanyzat a hajlektalan emberek problemdinak kezeleset nem a roghoz kotes es a
telepulesrol valo eltavolitas menten gondolja megvalosithatonak, inkabb az elldtorendszer
mindsegi fejlesztese dltal, amellyel kapcsolatban a keriilet lakossagdnak erdekeben is
folyamatosan targyal es egyuttmukodik a Fovarosi Onkormdnyzattal.

A 3. „Lakhatas” pont alatt feltett kerdeseire az alabbiakban adjuk meg a valaszt:
3/a) A Jdzsefvarosi Onkormanyzat fontos celja a hajlektalanna valds megeldzese. Ezert azok
eseteben, akik valamilyen sulyos szocialis ok kbvetkezteben (pelddul haldleset a csalddban,
sulyos betegseg, munkanelkulive vdlas, stb.) fizetesi hdtralekba estek 58 honapra
meghosszabbitotta a reszletflzetes idotartamat. Az iij lakasrendelet a kordbbinal jobban
szabdlyozza a hdtralekba kerult berlok eseteben a berbeadd szervezet (JGK) es a szocialis
szolgdltatd szervezet (JSZSZGYK) egyiittmukddeset, annakerdekeben, hogy megakaddlyozzuk
a hatralekoknak a kordbbi idoszakra jellemzdfelhalmozddasdt. Felhivjuk a flgyelmet, hogy a
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JGKkintlevosege a korabbi idoszakokban halmozddottfel.A kintlevosegekcsokkentesetehat
szilksegesse teszi a szakitast a korabbi gyakorlattal, eppen a kozvagyon vedelme erdekeben.

A lakasrendelet nem tartalmaz olyanszabdlyt,amelyafdvdrosdltal delegdlt hajlektalanoknak
adna at kozvagyont. Felhivjuk aflgyelmet ugyanakkor, hogy a hajlektalansag aztjelenti, hogy
valakinek nines megfelelo lakhatasa. Ezert a hajlektalansag csokkentesenek - aminek
levelebol kitunoen On is tamogatoja - leghdtekonyabb mddja,ha lakasberleti lehetoseget
nyiijtunk hajlektalan embereknek Onkormanyzatunknak valoban celja, hogy megfelelo
szocialis tdmogatas mellett elosegitse korabban keruleti lakhatdssal rendelkezd hajlek ndlkuti
embereklakhatasi lehetoseghezjutdsdt.
Az On informacioja teves, azuj lakasrendeletet nem csak szocialis munkdsok irtdk,resztvettek
benne kozgazdaszok es ellendriztekpenziigyi szakemberek Azzal az elgondolasaval, hogy egy
jbvedelemszint aldtt a fovdrosbol videkre kellene telepiteni az embereket (rovid
megfogalmazassal elve, deportalni kellene oket) hatarozottan nem ertunk egyet.
3/b) A berlemeny-ellendrzes a Lakdstorveny alapjdn ellatando feladat. Ketfajtdja letezik, a
tervszeru es a rendkivuli berlemeny-ellendrzes. A tervszeru berlemeny-ellendrzes alkalmaval
elozetesen az ellenorzes idopontjanak megjelolesevel ertesiteni kell a berldt, hogy a
berlemeny-ellenorzest biztositani tudja. Ebben az esetben a berlonek lehetosege van elfedni
azokat a szabalytalansagokat, amelyek elkovet (pl.: a lakas engedely nelkuli atengedese
masnak, engedely nelkuli befogadds). A rendkivuli berlemeny-ellendrzes ad lehetoseget arra,
hogy a btrlo elozetes ertesitese nelkiil vegezze el a tulajdonos az ellenorzest. Rendorseg
kozremukodesenek keresere csak kiveteles esetben kerul sor, tekintettel arra, hogy a
berlemeny-ellendrzes nem rendori feladat. Ennek ellenere a Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi
Kozpont Zrt. keri a rendorseg segitseget, es meg is kapja a szukseges tdmogatdst.
A folyamatban levo berlemeny-ellenorzeseket nem megbizott ceg hanem a Jozsefvdrosi
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. es a Jdzsefvdrosi Onkormanyzathoz kapcsolbdo intezmenyek
dolgozoi kozosen vegzik el, tekintettel arra, hogy a Jozsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
nem rendelkezik a megfelelo szamu berlemeny-ellendr munkatarssal. Ilyen letszambqn
munkavdllalo alkalmazdsa nem indokolt. Lehetoseg van egyebkent arra, hogy az
Onkormanyzat kiilsds vallalkozoval vegeztesse el ezt a munkdt.

3/c) A berleti szerzodeseknek melleklete a hdzirend 2021. szeptember 1. napjdtol, Igy az ezen
idoponttol kotott szerzodesek eseteben a Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. munkatdrsai
a hdzirend egy peldanyat atadjdk a berlo reszere.

a
1082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefon: 06 1 459 2100 * E-mail: polgarmester^ozsefvaros. hu ♦ www.jozseivaros. hu J

UjJAEPUl®

ONKORMANYZAT®

BUDAPEST F<5VAROS VIII. KERULET jdZSEFVAROSl ONKORMANYZAT

<

' PIKO ANDRAS
POLG ARMESTER \ \

A 4. „Szocialis ellatas es tamogatasok, iddsgondozas, egeszsegiigy, boksodek, dvodak,
kozossegi hazak” pout alatt feltett kerdeseire az alabbiakban adjuk meg a valaszt:
A feltett kerdesere sajnos nem tudunk vdlaszolni, ugyanis nem dnkormdnyzati hataskdr.
Kerjiik, forduljon az illetekes kormdnyzati szervhez.

Az 5. „Koztisztasag, kozteruletek fenntartasa” pout alatt feltett kerdeseire az
alabbiakban adjuk meg a valaszt:
Az on altal emlitett valtoztatas minden bizonnyal a 2020. janudr 3O.-i kepviseld-testuleti
eloterjesztes, ami a kozossegi egyiltteles alapveto szabalyairol szolo rendelet modositasa volt.
Az eloterjesztes akovetkezo 2 paragrafust helyezte hatalyonkivul:

13/B. § „Aki Jozsefraros kozigazgatasi teruleten kdzteruleten jarmuvet eletvitelszeru
tartozkoddsra haszndl, megserti a kozossegi egyiltteles alapveto szabalyait, dtvenezerforinttol
kettoszazezer forintig terjedo kozigazgatasi birsaggal sujthatd.”

14/D. § „Aki tobblakdsos lakdepuletben a lakhatas nyugalmanak vedelmere szolgdlo, a
lakbepiilet hdzirendjeben irt szabdlyokat megszegve a lakoepillet kozos hasznalatu targyait,
epuletszerkezetet, helyisegeit, berendezeseit vagy a kozos haszndlatra szolgalo terilletet (pl.
folyoso, udvar) eletvitelszeru lakhatas celjara haszndl, vagy aki ezt eldsegiti, megserti a
kozossegi egyiltteles alapveto szabalyait. "
Ezen ket paragrafus hatalyon kivill helyezese azert volt indokolt, mert az Alapveto Jogok
Biztosdnak velemenye szerint ezen paragrafusok felsobb szintu jogszabdlyba utkoznek, ezzel
kapcsolatban vizsgalatot inditott. A jogszabalyi problem.dk mellett a paragrafusok
indokoltsaga sem bizonyithato, az 1 ev alatt osszesen 1 alkalommal intezkedett a Kbzteruletfelilgyelet ezen ket paragrafus alapjdn.
Ezen felultajekoztatom.hogy akdzterulet-felugyelet 1999. evi LXIII. torveny 1. § (4) pontja
szerint a kovetkezo feladatokkal rendelkezik:

Afelilgyeletfeladata:

a) a kozteruletek jogszeru haszndlatdnak, a kdzteruleten folytatott engedelyhez, illetve
utkezeldi hozzdjdruldshoz kotott tevekenysegszabalyszerusegenekellenorzese;
b) a kdzterulet rendjere es tisztasagdra vonatkozo jogszabdly altal tiltott tevekenyseg
megelozese, megakaddlyozdsa, megszakitasa, megsziintetese, illetve szankcionalasa;

c) kozremukodes a kdzterulet, az epitett es a termeszeti kornyezet vedelmeben;
! 082 Budapest, Baross u. 63—67. * TeJefon: 06 I 459 2100 • E-mail: polgarrnester@jozsefvaros. hu * www.jozsefvaros. hu

4

BUDAPEST

FOvAROS VIII KERULET |6ZSEFVArOSI ONKORMANYZAT
>

/

PIKO ANDRAS
POIGARMESTER

d) * kozremukodes a tarsadalmi bunmegelozesi feladatok megvaldsitasdban, a kozbiztonsag
es a kozrend vedelmeben;

e) kozremukodes az dnkormanyzati vagyon vedelmeben;

f) kozremukddes a kdztisztasdgra vonatkozo jogszabalyok vegrehajtasanak ellenorzeseben;
g) kozremukodes allat-egeszsegugyi es ebrendeszeti feladatok elldtasaban;

h) * a mozgasaban korlatozott szemely parkolasi igazolvany jogszeru hasznalatanak es
birtoklasanak az ellenorzese;

i) * a helyi kozutakon, a helyi onkormanyzat tulajdondban allo kozforgalom elol el nem zart
maganutakon, valamint tereken, parkokban es egyeb kozteruleten a kozuti jarmuvel torteno
varakozasi kozszolgaltatas (a tovabbiakban: parkolas) biztositdsa, valamint a parkoldsert
jaro ellenertek megfizetesenek ellenorzese es a fizetes elmaraddsa esetere eloirt
jogkovetkezmenyek alkalmazasa.

Ezekalapjana kdzterulet-felilgyelet nem ellenorizhet magdntulajdonban levo tdrsashazakat.
Az ottani kozbiztonsagi problemdk kezelese a rendorseg hataskorebe tartozik

A 6. „Kornyezetvedelem, zold iigyek” pont alatt feltett kerdeseire az alabbiakban adjuk
meg a valaszt:
Egyetertunka kerdezdvel abban, hogy „A fenntarthatofejlodes elsb lepese tankonyv szerint a
pazarlas megalUtasa ”, epp ezert is resze az Onkormanyzat Klimavedelmi intezkedesi tervenek
a hivatalban es cegeinknel felhasznalt papir mennyisegenek csokkentese eppugy, mint az a
“zero waste ” (hulladekmentessegi) kozossegi program, amit iden ev vegen inditunk, 1 millid
forintos forrdsbol. De ugyanigy resze a kerdezo altal szinten felvetett „tdjekoztatd,
felvilagosito munka”: az ovodakban, iskoldkban kuldnbozb programokkal tamogatjuk'a
fenntarthatosagra nevelest; s ez nem, vagy nem elsosorban elmelet: kulon bolcsodei-dvodaiiskolai komposztlada-programot is inditunk, dvodai es iskolai csoportok fuveszkerti
latogatasat finanszirozzuk stb, stb. Nagyon sikeres volt az a tovdbbkepzes is, amiben az
ovonok ismerkedtek meg azzal, hogyan tudnak a gyerekekkel hulladekbol jatekot, jelmezt
keszteni. A klimastrategia kommunikacios csomagjdban pedig olyan rendhagyo, sokakat elero
csatornakat is hasznaltunk, mint amilyenek a kornyezetvedelem fontossagardl a flatalokat
szorakoztatdformdbantdjekoztatdcelebekuzenetei, videdi.

1082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefon: 06 ! 459 2100 * E-rnail: po?gaimester@jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu $

IDOSBARAT
M
ONKORMAmO®

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET jdZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
;
i

PIKO ANDRAS
POLGARMESTER

Az dnkormanyzat elso lepeskent valoban sajdt forrasbol letesit pontokat, de ezek kbltsegenek
a 95%+ reszet a kerekpartdroldk, vagy ahhoz kapcsolddo forgalomtechnikai beavatkozdsok
teszikki.
Remeljuk, hogy" 2021-ben a vdros levegojenek es kozlekedesi viszonyainak allapota
felhatalmazza a donteshozdkat arra, hogy szeleskbru tarsadalmi egyeztetes nelkiil is
befektethessenek egy kisebb bsszeget a vdrosi kerekparozas osztonzese, bringatdrolok
kialakitasa erdekeben.
Raaddsul a rollerszolgdltatok megfizetni isfognak a pontok haszndlatdert tehdt megszunik a
kaosz es folyamatos bevetele lesz az onkormanyzatnak. Ilyen formdban tulajdonkeppen az
egyik leghatekonyabb onkormanyzati beveteltermeloforma.
Az onkormanyzati tulajdonu Ures ingatlanokban, ahogy tudomast szerez a Jdzsefoarosi
Gazddlkodasi Kozpont Zrt. a csotoresrol, azonnal intezkedik ajavitas erdekeben. Ez mind az
epulet allapota, mind a felmerulo kozmu szolgaltatasi szamla vegdsszege miattfontos.
A kisebb szivargdsok dltaldban a kozmuszolgaltato dltal kuldott szamldbol derillnek ki azon
epuletek eseteben, amelyek tisztan az Onkormanyzat tulajdonaban dllnak. Azokban az
epuletekben, ahol a fbvizmerb szamldja nem a Jdzsefoarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt-hez
erkezik, a kozos kepviselo jelzese alapjdn szerzunk tudomast a csotoresrol, mivel nem erkezik
bejelentes azonnal a kezeldfile. Az Onkormanyzat tulajdonaban nagy mennyisegben vannak
tires ingatlanok, amelyekben - a legalaposabb intezkedesek ellenere is - lehetnek csd'toresek,
dm ezen ingatlanokat nem lehet es nem is indokoltfolyamatosan ellenorizni.
A hajlektalansdg a lakhatdsi szegenyseg egyik legszelsosegesebb es a tarsadalmi
kirekesztodes egyik legjellegzetesebb formaja. A problema kezelese es merseklese ezertmagas
szintu, ossztarsadalmi, kormdnyzati lepeseket igenyel. Egy erre vonatkozd program
kozeppontjaban a lakhatds biztonsdgahak megerositese, az elvesztett lakhatds visszadllitdsa,
a mara kialakult hajlektalanelldtd eszkozrendszer megujitasa, hatekonyabba tetele kell, hogy
alljon, ennek kezdemenyezese, kepviselete a Fovarosi Onkormanyzat kiemeltfeladata.

A jelenlegi intezmenyrendszer kialakitasdnak taldn legfontosabb szempontja a multban az
onkormanyzatok szamdra az volt, hogy minel olcsobban minel tobb embert juttassanakfedel
ala. \ ;
A hajlektalanelldtd intezmenyek zomenek helyet add ingatlanok leromlott dllapotu, eleve
szegregdlt teruleteken levo, sokszor rendezetlen tulajdonviszonyu letesitmenyekben keriiltek
kialakitdsra, volt munkdsor laktanydk, honvedsegi bdzisok, munkdsszdllok epuleteiben.
Lakhatovd teteliik, dllagmegovdsuk, mukodokepessegiik biztositasa temerdek forrast emeszt
felfolyamatosan.
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U^anakkor a „ tortenetileg kialakult ” elhelyezkedesi struktura jelentos terheket rd azokra a
keruletekre, pl. Jdzsefvarosra is, amelyek teriileten nagyobb aranyban tortenik hajlektalan
emberek ellatdsa.

Annak erdekeben, hogy ezek a hdtranyok csbkkenjenek es az ellatorendszer atalakitasa
megtortenjen, az onkormanyzat kezdemenyezi, hogy a Fovarosi Onkormanyzat
- a hajlektalanellato intezmenyek teriileti elhelyezkedesebol adddo megnovekedettfeladatok
ellensulyozdsa erdekeben, a fovdrosra kiterjedden alakitson ki egy kompenzacios
flnanszirozasi rendszert,
- anagy letszamu szalldsokatfokozatosan megszuntetve, teruletilegjobban elosztott, tisztabb,
kisebb letszamu, emberlepteku, az eltero sziiksegletekre reagalo, nagyobb odafigyelest nyujtd
szdlldshelyeket hozzon letre,

- a hajlektalansdgbol kivezeto utak megteremtese erdekeben szervezzen kepzesi,
elhelyezkedesi, mentalis, illetve az onalld lakhatasfenntartdsat segito programokat.

Az onkormanyzat realisan megvaldsithato programok megfogalmazdsanak
vegrehajtasanak menten tudja elkepzelni a helyzet megvaltoztatasat.

es

Ami a reprezentativ felmeresre vonatkozb kerdeset illeti: ez a felmeres megvalbsult, es
eredmenyei olvashatbkhonlapunkon:

https://iozsefvaros.hu/hir/77170/isy~ertekelik~a-jozsefvarosiak-az-elmult~ket-evet
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogyjavaslata a Facebook-oldalon torteno szavazasrol nem
felel meg a reprezentativitas kovetelmenyeinek, hiszen a lakossdg egy resze nem hasznal
kozossegi mediat, vagy azonnem koveti az Onkormanyzat oldaldt. Eppen ezert fontos, hogy
tudomanyos igenyessegu kutatas mertefel a lakosok igenyeit es velemenyeit az Onkormanyzat
tevekenysegerdl. A Kozossegi Reszveteli Iroda tevekenyseget velemenyezd leirasaval
kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az Iroda munkaja messze tulmutat az On dlthl
leirtakon. A Kozossegi Reszveteli Iroda legutobbi beszamolojat itt olvashatja:

https://jozsefvaros.hu/szoljon-bele/76750/kozossegi-reszveteli-ifoda-2021-aprilis-—junius

Az Iroda tovabbi hireirol ertesulhet itt:jozsefvaros. hu/szoljoyi-bele, illetve az Iroda Facebookoldalan itt: https://yvww.facebook.com/reszveteliiroda
A kdzterulet-felugyeletnek szamos feladata van, melyet „ a kdzterulet-felugyeletror’ szdld
1999. evi LXII1 torveny l.§ (4) bekezdese nevesit. Nem dll mddjukban csak a kutyapiszokfel
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nem szedese ugyeben fellepni. A fellepesuket neheziti, hogy a szabalysertes elkbvetese rovid
idd alatt megvalbsul, azaz nehez a tettenerese. Parosul hozza azon emberi magatartas,
miszerint amikor a hatosdg (rendorseg, kozterulet-feliigyelet) tagjai jelen vannak, akkor
jogkbveto modon felszedik a kutyaiiruleket, de mikor nines jelen hivatalos szemely, akkor ezt
elmulasztjak. Termeszetesen mivel a keriileti lakosokat jogosan zavarja a jelenseg, a
kdzterulet-feliigyelet minden sziikseges es lehetseges intezkedest elkovet a jogsertes
visszaszoritasa erdekeben.

A 7. „A Polgarmesteri Hivatal es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt (JGK)
mukodesevel es iigyintezesevel kapcsoiatos velemenyek” pont alatt feltett kerdeseire az
alabbiakban adjuk meg a valaszt:
Jegyzd asszony apdlyazata sordn minden - a torvenyek es az dnkormanyzatjegyzdipdlydzati
kiirasa alapjan — sziikseges dokumentumot bemutatott, igy minden feltetelnek megfelel. A
pdlyazat sordn valamint az elmult 4 honapban is bebizonyitottajegyzd asszony alkalmassagat.
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