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Tisztelt Uram!

Koszonettel megkaptam a 2021. oktober 21-ei kozmeghallgatasra Camara-Bereczki Ferenc
Miklos onkormanyzati kepviseld altal hasznalt lakasra es taroldra vonatkozo kerdeseit,
amellyel osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom Ont:

Az On altal kifogasolt, a hazakban jelenleg kifuggesztett hazirendek meg a korabban
ervenyben levo valtozatot tiikrozik. Ezeket eppen az On jelzese alapjan potoltuk, hogy a lakok
szamara az aktualis szabalyrendszer elerheto legyen, amig az egyeztetd folyamatok tartanak.
Az uj hazirend szeptember 1-jen lepett hatalyba az uj lakasrendelet reszekent. Az uj hazirendet
itt talalhato: http://igk.hu/208-epuletekre-vonatkozo-infomiaciok .
Bizunk benne, hogy ennek tartalma mar jobban tukrozi az Onok altal felvetett szempontokat.
A hazirend mellett ossze lett allitva egy tajekoztato tabla is, amely hasznos informaciokat,
elerhetosegeket tartalmaz, az ugyintezes megkonnyitese erdekeben. Ennek a ket tablanak a
nyomtatasaval kapcsolatos beszerzesek mar elindultak es oktober vegere kihelyezesre kerul a
hazirend es az informacios tabla is a 100%-ban onkormanyzati tulajdonu hazakba.
A hazirend jelenleg nem resze a berleti szerzodesnek, am az mindenki szamara megismerhetd,
az abban foglaltak kotelezo ervenyuek es az uj lakasrendelet ertelmeben annak megszegese
alapjat kepezheti a berleti szerzodes felmondasanak. Az ervenyben levo szabalyok gyakorlati
betartasa kozos felelossegiink, ennek erdekeben pedig elkepzelhetdnek tartjuk, hogy a
jovoben a szerzodeskotes resze legyen a hazirend megismerese es elfogadasa is.

Az onkormanyzat atfogo berlemeny-ellenorzesi folyamatot inditott 2021 nyaran, melynek
celja tobbek kozott az On altal is joggal kifogasolt tisztazatlan berleti viszonyok
felterkepezese es megoldasa. Az osszes onkormanyzati tulajdonu berlemeny ellendrzese
varhatoan decemberben zarul le. Ahol a berlemeny-ellendrzes annak az alapos gyanujat tarta
fel, hogy a berlo engedely nelkiil alberletbe adj a tovabb a berlemenyet, ott ujabb
ellenorzesekre es szukseg eseten intezkedesekre, a berleti szerzodes felmondasara kerul sor.
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A Kozossegi Reszveteli Iroda szerepe a folyamatban a hazirend tartalmi konzultacidjara
iranyult, ezen tul, az ebben foglaltak betartatasa es ervenyesitese a Jozsefvarosi Gazdalkodasi
Kbzpont illetekes szerveinek feladata, a tulajdonos oldalarol tapasztalhato hianyossagok
szamonkerese pedig a lakok felelossege. Ez iranyujelzeseikettovabbra is varjuk, hiszen ezzel
segitik a tulajdonosi magatartas javftasat. Az elmult honapokban elindult egy kezdemenyezes,
amely a berldi oldalrol tapasztalt erdekserelmeket, jellemzo ugyintezesi nehezsegeket
tematizalva kepviseli egysegesen a berloi szempontokat a donteshozok es az illetekes szervek
fele. Az e kapcsan a kozelmultban megvalosulo szeleskdrii egyeztetesen On is reszt vett, es
itt megallapodas szuletett, hogy fel ev mulva ismet megvaldsul egy hasonld megbeszeles.
Bizunk benne, hogy ez a platform teret ad majd az On altal felvetett problemak es dilemmak
atbeszelesere is, es mas erintettekkel egyutt, kozosen dolgozhatunk tovabb az bnkormanyzati
tulajdonu hazakon beliil tapasztalhato kozossegi magatartas javitasan, a berlok jogainak es
kotelezettsegeinek ervenyre juttatasan.
Tovabbi fejlemeny, hogy a kozelmultban egy kulso tanacsado ceg vilagitotta at a JGK
mukodeset, amelynek eredmenye nem csak egy atfogo gazdalkodasi es szervezetfejlesztesi
javaslatcsomag lett, hanem visszajelzest kaptunk az ugyfelszolgalat mtikodeserol is, igy abban
bizunk, hogy erre epitve elindulhat a berlbkkel valo egyuttmukbdes intezmenyi kereteinek a
fejlesztese is.
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