
ELOZETES IRASREUHEROES a 2021. OktOber 21-i
kOzmeghaiigatAsra

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, jelblje meg azokat a temakat, amelyekkel kapcsolatban kerdezni szeretne, es roviden ismertesse 
kozerdekii kerdeset/javaslatat!

1. Kozlekedes, parkolas

2. Fejlesztesek, beruhazasok

4. Szocialis ellatas es tamogatasok, idosgondozas, egeszsegiigy, bolcsodek, ovodak. kozossegi hazak

5. Koztisztasag, kozteriiletek fenntartasa

6. Komyezetvedelem, zold iigyek

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

8. ava

Kerdesiink lenti korabbi leveliinkhoz kapcsolddik:

Hibank kiviil NAV vegrehajtas alatt allo tarsashazunknak kernek siirgosen rendkiviili tamogatast a 8 
ker. Onkormanyaztol

Tisztelt Piko Andras Polgarmester Ur!
Tisztelt Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal!

kb. 3 hete utcai szemelyes talalkozasunk kapcsan lehetosegem nyill arra, hogy roviden elmondjam Onnek 
tisztelt Polgarmester Ur, tarsashazunk a Koris utca 5b "kalvariajat" a szomszedos epitkezdvel a Kalvaria 
utca 14-16-el (epitkezo: Axis 2000 BT, GDAT 91 Kft).

Mint ahogy a regebbi csatolt bejelentesunkon is lathato, tarsashazunkat sulyos muszaki allapotarol es az 
epitkezdvel szembeni problemarol szeretunk volna a polgarmester Urral konzultalni. Mellekelve kulddm az 
a 2020. novemberi 19-i urlapok polgarmesteri fogadddrabejelentesunkrol ( szomszed
bejelentese) is, amire mai napig nem kaptunk semmilyen valaszt, illetve meghivot.

A 2019 nyar ota tarto "kalvariankat" szomszedos epitkezdvel, aki lenyegeben uj epitkezesevel 
..megdontotte” a mi tarsashazunkat, roviden osszefoglalni nem lehet. Eddig az epitkezo Milanovics Uros 
iigyvezeto szemelyeben elzarkozott minden normalis es erdemi parbeszedtol es kartalanitastdl.



Tarsashazunkban kb. 6 db. onkormanyzati lakas is talalhato. A kozos kepviselet az onkormanyzati ceg a 
JGK ZRT. (Tamas L. th. kezelo) vegzi el.

A tarsashazunk muszaki allapota (fokent a szomszedos epitkezes miatt is) nagyon leromlott, mondhatd. 
hogy katasztrofalis, illetve eletveszelyese valt. Vannak mar olyan lakoingatlanok is a hazban amik mar 
lakhatatlanna valtak. 2019-ben adohatosagi kbtelezettseget is kaptunk a tarsashaz azonnali rendbetetelere. 
amit az osszetett problemak es koltseget miatt nem tudtunk eddig teljesiteni, ezert mar NAV vegrehajtas 
alatt allunk. Lenyegeben bar eletveszely elharitas mar megtortent, de sajat forrasokbol nem tudjuk teljesiteni 
az addhatdsag kotelezettsegeket.

Ezert targybeli surges iigyunkben a mult evben a Jdzsefvarosi Onkormanyzat rendkivuli, ill. eletveszely 
elharitasi palyazatan reszt vetiink, tudomasunk szerint azt az onkormanyzat is el fogadta, de valaszt a 
konkret tamogatasrdl mai napig szinten nem kaptunk a keruletiil.

Ezert ismetelten azzal az egetd keressel fordulunk a Polgarmester Urhoz, hogy elkbvetkezendo fogadooran 
fogadjak tarsashazunk kozos kepviseldjet es megvalasztott tisztviselbjet.

Munkajat eldre is kbszbndm. Tovabbi kerdesekben szivesen allok rendelkezesiikre es mellekelem 
elerhetosegemet!
Kelt: Budapest, 2021. 10. 13
Tisztelettel:

Elerehetosegeim:
Telefon:
Levelezesi cimem:
E-Mail: :

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

Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Tampontjara (Bp., VIII., Baross utca 63-67.) iigyfelfogadasi 
iddben (hetfo 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 VHI.

kerulet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal kizarolag valaszadas celjabol kezelje.
Az adatvedelmi tajekoztato - 2011. evi CXII. tv. 16. § (l)-(2) bekezdes - a 

https://iozsefvaros.hu/onkormanvzat/kozerdeku-adatok/149 linken erheto el.

mailto:kozmeghallgatas@jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/onkormanvzat/kozerdeku-adatok/149

