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Tisztelt Asszonyom, kedves Fuzesine Albrecht Katalin!

Koszonjiik szepen a 2021. oktober 21-ei kozmeghallgatasra erkezett javaslatat a 10. sz.
Onkormanyzati Egyeni Valaszto Keriileti - Tarsashazi Tulajdonostarsak Erdekvedelmi Klub
megalakitasara. Megkeresesevel osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom:

Nagyon fontos problemara hivta fel a figyelmunket es mint On is tudja, az onkormanyzat
jelenlegi vezetese lelkes tamogatoja a lakossagi onszervezodeseknek. Sajnos az On altal
kezdemenyezett szervezet finanszirozasat az onkormanyzat nem vallalhatja, hiszen akkor
minden tarsashaznak biztositani kellene ezt a lehetoseget, ami sajnos nem all modunkban
ebben a kozel 80 ezer fos keriiletben. Az On altal peldakent emlitett iddsek klubja (un. idosek
nappali ellatasa) elter attol, amit On javasol, mivel ennek fenntartasat a szocialis torveny iija
elo es mukodtetesehez allami normativa jar.
Mindezek alapjan az On altal javasolt szervezetet leginkabb civil szervezeti formaban erdemes
letrehozni. Arrol, hogy ezt hogyan erdemes letrehozni, az intemeten a NIOK oldalan
tajekozodhat: https://www.niok.hu/tudasbazis vagy keresheti a Fovarosi Civil Irodat,
amelynek cime: 1052 Budapest, Barczy Istvan utca 1-3., telefonszama: 06-1-327-1957 es 061-327-1216, email cime pedig: civiliroda@budapest.hu.
'
Fontos, hogy amennyiben megalakitja tulajdonostarsaival egyiitt a szervezetet, utana mar
Onok is fognak tudni palyazni az onkormanyzat altal evente meghirdetett anyagi tamogatasra.

Ezen kivul, szeretnem felhfvni a figyelmet az onkormanyzat altal fmanszirozott, mindenki
szamara ingyenesen elerheto jogsegelyszolgalatra, amelyre telefonon lehet bejelentkezni a 061-459-2115-ds telefonszamon es ahol dr. Kiss Imre Laszlotol is lehet jogi segitseget kemi a
tarsashazakkal kapcsolatos problemak teruleten.
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Camara-Berecki Ferenc kepviseld ur neveben sajnos nem tudunk nyilatkozni, ezert arra
kerem, hogy dt kozvetlenul keresse meg a kerdesevel, dtletevel. Fogadodrajat paros heteken
kedd 17 es 18 ora kozott tartja a Vasas Szakszervezeti Szovetsegnel (1086 Budapest,
Magdolna utca 5-7.) a 201-es irodaban. A kepviseld ur email cime: camarab@jozsefvaros.hu

Meg egyszer koszonom a bizalmat es sok szerencset es kitartast kivanok a szervezet
megalapitasahoz!
Budapest, 2021. oktober
Tisztelettel:

Piko Andras
polgarmester
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