ELdZETES IrASREII HEROES a 2021. OktOber 21-1

kOzmeghailgatAsra

A kerdest feltevo neve:
A kerdest feltevo postal ertesitesi cime;

A kerdest feltevo e-mail cime:

(A nev es legalabb az egyik az ertesitesi cim kitoltese azertfontos, hogy az illetekes(ek) irasbeli valaszat el
tudjuk juttatni Onhoz.)
Kerjuk, jelolje meg azokat a temakat, amelyekkel kapcsolatban kerdezni szeretne, es roviden ismertesse
kozerdeku kerdeset/javaslatat!

1. Kozlekedes, parkolas

2. Fcjlesztesek, beruhazasok
3. _ Lakhatas_
4. Szocialis ellatas es tamogatasok, idosgondozas, egeszsegtigy, bolcsodek, ovodak, kozdssegi hazak

5. Kbztisztasag, kozteruletek fenntartasa
6. Komyezetvedelem, zold ugyek

7. A Polgarmesteri Hivatal es a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (JGK) mukodesevel es
iigyintezesevel kapcsolatos velemenyek

8. Egyeb
.Az onkormanyzati hazak elet- es lakhatasi .kortilmenyeit meghatarozo, „Hazirendnek” is nevezett, reszben
jogszabalyi eldirasokat is tartalmazo szabalygyujtemennyel kapcsolatos eszreveteleinket szeretnem itt
megosztani, mely okirat osszeallitasat mi, berlok kezdemenyeztuk masfel evvel ezelott.
Az ezzel kapcsolatos munkalatokban elsosorban a hazakban dsszegyujtott tapasztalati eszreveteleket
osztottuk meg az ezzel megbizott, Kozossegi Reszveteli Irodaval, melynek ezen tulmenoen, meg a projekt
tenyleges megvalositasaban is, meghatarozo szerepet jelolt ki a polgarmester. Most, tobb mint egy ev utan,
azt kell tapasztalnunk, hogy a hazak kapualjaiba kituzott Hazirendrol nemcsak, hogy fogalmuk sines az ott
eld lakoknak, de annak szamos olyan vonatkozasa nem is keriilt bele abba, ami nelkul, gyakorlatilag
keptelenseg a valosagban is mukodtetni ezt a szabalyrendszert.
Mindenekelott azt kell mondjuk, hogy egy teljesen attekinthetetlen es az illegitim lakhatasi jogallasokkal
terhelt rendszerben - amelyben meg a haziak (kik is azok valojaban?) se tudjak ki a jogos berlo es ki nem az
a kbzvetlen komyezeteben, semmifele rendtartast nem lehet erdemben kialakitani, s az, hogy az ebben
illetekes onkormanyzati fotanacsadd meg azt az esszeru minimumot is megtagadta a berloi kozossegtol.
hogy a Hazirendet szerves reszeve tegye a Berleti Szerzodesnek, azt az egesz tdbbhonapos, megfeszitett
munkaval kesziilt munkank semmibevetelenek tekintjuk, melyben komoly felelossegresz terheli az
Onkormanyzatot is. Ezert nyomatekosan kerjuk, hogy az Onkormanyzat vizsgalja feliil ezeket az evek ota
tarto, de napjainkban mar-mar katasztrofalissa valt elet- es lakhatasi korulmenyeket, s szerezzen ervenyt
legalabb annak a torvenyi minimumnak, amiket a vonatkozo jogszabalyok mindket szerzddo fel Berlo/Berbeado - szamara egyarant eloimak. Mindebben mi - elsosorban azok a lakosok, akik ebben a
szabalygyujtemeny kidolgozasaban resztvettek - azt kerjuk a berbeado/onkormanyzattol, hogy uljbn le

veiunk megegyszer, hogy egyutt fbliilvizsgalhassuk azokat a szempontokat, melyek segitsegevel egy elheto
es a torvenytiszteleten alapulo elet- es lakhatasi koriilmenyeket alakithatnank ki hazainkban.

Kerjiik, az elozetes irasbeli kerdest tartalmazd lapot - olvashatdan kitoltve
legkesobb 2021. oktober 20. napjaig juttassa el a

Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Tampontjara (Bp., VIII., Baross utca 63-67.) iigyfelfogadasi
idoben (hetfd 13.30-18.00, szerda 08.15-16.30. pentek 08.15-11.30) vagy emailben csatolmanykent a
kozmeghallgatas(%jozsefvaros.hu cimre.

Az elozetes irasbeli kerdest tartalmazd lap kitoltesevel On elismeri, hogy az adatvedelmi tajekoztatdt
megismerte es hozzajarul ahhoz, hogy megadott szemelyes adatait (nev, ertesitesi cim) Budapest Fovaros VIII.
keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal kizarolag valaszadas celjabdl kezelje.
Az adatvedelmi tajekoztato - 2011. evi CXII. tv. 16. § (l)-(2) bekezdes - a
https://iozsefvaros.hu/onkornianyzat/kozerdeku-adatok/149 linken erheto el.

