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Targy: kozerdeku anyag igenyles es kivizsgalaskeres

Tisztelt Jegyzo Asszony!

A 2021. oktober 5-en Onnek elkuldott, az
"atlatszo.hu-nak irt hozzaszolasom"
Targyu levelemet - kiegeszitve azt most a Camara-Bereczki Ferenc lakasugyeben irddott teljes irasos anyagaval - a 
kdzmeghallgatas targykorebe veve is megkuldom Onnek, hogy e formaban is megfelelhessek annak a lakossagi 
keresnek, amely nevezett kepviselo kerdeses lakasugyerol - ugy is mint kbzerdekunek minosuld adatrol - vilagos es 
minden reszietre kiterjedo tajekoztatasra tart igenyt.

A vonatkozo anyag az alabbi linken erheto el:

ttpsV/kimittud.atlatszo.hu/reqest/camara bereczkiferenc miklos ke?post redirect-1
Tisztelettel, ।

Az oldbbiakban bemdsolom ide ozt a levelet is, amitf. ev oktober 5-en kiildtem Onnek e tdrgybon, a 
iegvzo@iozsefvaros.hu cimre:

az atlatszo.hu-nak irt hozzaszolasom

Gusztav
Budahazy <budahazy.qusztav@qmail.com>

okt. 5., K 19:17 (10 nappa! ezelott)

Tisztelt Jegyzo Asszony!

Az alabbiakban megkuldom Onnek azt a hozzaszolast, amelyet ahhoz a kivizsgalasi eljarasban 
sziiletett hatarozathoz irtam, amire legutobb Kovacs Otto JGK-igazgato valaszolt a beadvany 
irojanak. Az erro! szolo levelvaltast megkuldte nekem (' ' “ akinek keresere - ugy is, mint
ennek az ugynek egyik ismeroje, s reszben tanuja is - leirtam mindazt, amit buntetojogi 
feleiossegem tudataban is leirhattam. Allaspontom szerint ugyanis, ez iigyben nem jart el kello 
kbrultekintessel az Onkormanyzat, s ugy velem, hogy az egymasnak ellentmondo allitasok 
tekinteteben - melyek reszben a facebook nyilvanossagaban is tobbszor fdlbukkantak - epp ideje 
lenne vilagosan latni ebben a jo egy eve, egyre csak penetralodo iigyben.

Tisztelettel.

Tisztelt atlatszo.hu!

Tolem telhetden attanulmanyoztam ezt az tigyet, s mindket fe! allaspontjat tekintve , az alabbi 
kerdesek meriiltek fol bennem:

A szoban forgo, szocialis rendeltetesu es beru, bnkormanyzati berlakas jelenlegi hasznalojanak 
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edesanyja neven van, akit fia - a nekem tett, sajat elmondasa szerint - egy allami szocialis 
otthonban helyezett el. Kerdesemre, hogy mi szukseg volt az egyebkent jarbkepes, hatvaneves 
edesanyjat egy szoc. otthonba elhelyezni, azt valaszolta, hogy az csak jb! Jart ezzel, mart ott, a 80 
ezres nyugdija fejeben, kifogastalanul gondoskodnak rdla, s meg egyeb kbltsegeire is futja ebbol.

A problemam csak az ezzel, meg a vonatkozo tbrveny ismereteben is, hogy akkor mi indokolja, az 
allitblag vegleges szocialis ellatasra szorulb edesanyanak tovabbra is fbnntartani a berioi 
jogviszonyat, s hogy az a hivatkozas, miszerint a jelenlegi berlemenyhasznalb a "lakas 
eletvitelszeru hasznalatara a berlb altal befogadott csaladtagkent jogosult", Uyen kbrulmenyek 
kbzt is megallja-e a helyet.

Erre az egyebkent kituntetten rendhagyb helyzetre ugyanis, a JGK-igazgatd altal idezett 
tbrvenyhely nem ad egyertelmu valaszt, meet ehhez tisztazni kene azt is, hogy az edesanya 
mikepp tarthatta meg az bnkormanyzati berleti jogviszonyat, ha egy allami szocialis ellatb 
intezmeny ellatasara szorul. Es persze, kutbn indoklasra szorulna az is, hogy az bnkormanyzati 
kepviselb berlemenyhasznald miert hasznalhat dijmentesen meg egy masik, kabe 25 nin
es, lakas celjara alkalmas helyiseget is ,melynek mindket helyisegeben az 6 folds butorait tarolja.

Es persze, az is fdlmerul e tekinteben, hogy egy hetszamjegyu jdvedelemmel rendelkezb. 
bnkormanyzati kepviselb mi jogon berelhet egy parezres beru, szocialis berlakast, plusz 
dijmentesen egy "tarolohelyisegnek" titulalt, valojaban lakhatasra is alkalmas helyiseget egy oiyan 
negyedben, amit epp elet- es lakhatasi kbrulmenyei miatt, "gettonak" nevez a kbznyelv, s melynek 
6 egy valasztott kepviselbje is. Es persze az is, hogy mifele tdrvenyesseget reprezental egy oiyan 
kepviselb, akinek hazaban jogellenesen hasznalt es te/Jesen ep Ores lakasok varjak evek bta az 
egyre csak szaporodb rautaltak seregeit, akik evek bta hiaba palyaznak egy legalabb akkora 
helyisegre, ahol most b a folds butorait tarolja.

Tisztelettel, I _ , ........ .

I

Ezt a bejegyzest elkuldbm dr Sajtos Csilla, jbzsefvarosi jegyzbnek is, a : jegyzo@jozsefvaros.hu~ 
n
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Irasbeli kerdes a 2021.okt6ber 21-i kozmeghallgatasra:

Kerdezo: cim:'___,___ " email:
1.. Kornyezo utcaban tobb HOSTEL, HOTEL, fizetos szallashely lett letesitve a vendegek termeszetesnek 
\eszik. bogy 18:00 ora utan nem fizetnek a parkolasert.
Javaslat: Keruletben lakogepkocsi tulajdonosnak a korabbi szerint matricat celszeru a jarmure kiadni ezt 

akar a parkolasi ovezetenkent is lehet megkulonboztetni, dragabb ovezet-i tulajdonos a kedve- 
zbbb diju ovezetben elhet a kedvezmenyevel, forditva nem hasznalhatd. Nem a keruletben 
regisztralt autok konnyebben felismerhetok a parkoloorok reszere is.

2.. Tisztasag, a fentebb emlitett utcak egyes reszein van allando takarftas, ugyan akkor a Maria 
utcai resz csak alkalmankent kerul takaritasra, korabban meglevo hulladekgyujto kontener 

sem kerillt vissza a helyere attol fuggetlenul, hogy jelentos az idegen forgalom is az utcaban.
2/a.. Kozterulet rendezese: Lorincz pap teren szerintem nem odaillo viragarus pavilon van, talan 

celszeru lenne a koruton korabban meglevo pavilonhoz hasonlot kihelyeztetni.
2/b., Epuleteken zaszlok elhelyezese rendre elmarad annak ellenere, hogy az elozo Onkormanyzati 

vezetes biztositott a kiilonbozo alkalmakra lobogokat meg zaszlotartot is osztottak.
talan celszeru lenne visszaterni a hagyomanyokhoz es alkalmankent felhfvni a kozos kepviselok 
figyelmet a zaszlo(k) kihelyezesere




