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ÍJgyntézo: Gaal lftisztian, Rév8 Zľt.

Telefon: 4592-567

Fax:333-1765
e-mail: gazdalkodas @jozsefvaros.hu

Tĺsztelt Uľam!

A 2011. december 15-én taľtandó k<izmeghallgatásra bekĺ.ildött kérdéseire a kĺivetkező
té$ékoztatást adom.

A paľkotási gondok kezelésére a megoldás a teľület fizetó parkoló-övezeÍté minősítése,
melynek éľdekében f}Il. februar I7-én fogadta el a Képviselő-testiilet a józsefuarosi
parkolási rendszeľ módosítására vonatkozó javaslatot, mely tarta|mazza a ťlzető paľkoló
övęzętbővítésévęl kapcsolatos üzemeltetési, valamint a jogszabályi módosításokat. A javaslat

szerint a bővítés azt je|enti, hogy a Tavaszmező utca és kömyéke is Íizető parkoló ovezetté
minősülne. Természetesen a lakók á|ta| igényelhető kedvezményes ktizteľĹileti parkolásra
jogosító matrica rendszere továbbľa is megmarad.

A fizetó parkoló övezet bővítését azonban olyan tényezó is befolyásolja, mely jelenleg nem
teszi lehetővé az azoma|i bevezetést. Budapest közigazgatási területén a járműve| váľakozás
rendjének egységes kialakításáľól, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásĺĺnak szabá|yairől szóló 30l20I0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet nincs összhangban az
általunk tervezett, és maľ el is fogadott bővítési konstrukcióval. Ezért 20|1. február 22-én

írásbeli felteľjesĺéssel fordultunk a Fővárosi Közgyiĺlés fe|é a rendelet módosításának
érdekében, melyre még nem étkezętÍvá|asz.

A fizeto parkoló ovezet bővítését jelenleg is kiemelt célként kezeljtik. Ha a fent leírt feltétel
teljesül, a koľábbi dĺintéseink szellemében meg fogjuk valósítani a ťlzętő parkoló ovezet
bővítését.

Józsefuaĺos teľületén az elmúlt években új, kizárő|ag a gyalogosforgalmat szo|gá|ő,

díszburkolattal ellátott teľületek, utcaszakaszok jĺittek létre, melyek sétáló övezetként
funkcionálnak'

M 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67.8 459-2100
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A sétáló övezętek teľĺi|etére a gépjármiivekkel tĺirténő behajtás a gyďogosok védęlmébęn meg
van tiltvą mivel a behajtás szabá|yozźtsa egy kivételével nem megoldott. A kivétel a Mátyás
téľ, ahol süllyedő oszlopos rendszeĺľel lehet szabályoTi a bejutást.

A sétáló ĺjvezetekbe tĺjrténő behajtas szabéiyozźtsa a Józsefuaros közig azgatási teľĹiletén a
jáľmúvel ttiľténő vfuakozás kjegészitő, helyi szabá|yozásźrő| szőIő 2612010. (VI. 18.)
önkoľmanyzati renđelet módosításával történik melyről a Képviselő-testiilet 20||. december
15-i tilésén fog dĺinteni.

A rendeletmóđosítás azonban továbbra sem fogja engedélyezi a gépjármtivekkel t<irténő

behajtást azon területeken, ahol annak szabźiyozźlsa nem megoldott.

Amennyiben a ktizteľületen alkohol fogyasztását, vagy hangoskodást észlel, kérem, hívja a
Józsefu arosi Rendészet zold szźtmźtt (06- 8 0-204- 6 1 8) és intézkedni fo gnak.

A Tavaszmezó v 6. középső Józsefuĺáľos kiemelkedő építészeti értékekkel rendelkező épülete,
az épiiletben jelenleg is több intézményi funkció mtĺködik a lakások mellett, ezért az
onkormányzat ĺem kívánja a lakóknak elidegeníteni. Az tinkoľmanyzat tobb éve dolgozik
azon, hogy az épu|et éľtékeinek megfelelő funkciót tudjon szźĺrlźlta kidolgozni. Ebben a
munkában kerületi civil szęrvezetek is részt vettek.

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at a jövő év elejére jelentősen kibővĺilt kapacitással
Iátja e| Józsefuáros köztisztasźlgi feladatait. Kiemelt figyelmet fordít a terek és az újorrnan
kialakított sétálóutcák tisńtntntására.

A kutyapiszok kérdése egy akut kerületi koztisńasági probléma. Jelenleg is folyamatban van
az eltulajdonított vagy megľongálódott kutyapiszok gyűjtők cseľéje, mindemellett a Szo|gá'Lat
a j<ivőben kiemelt figyelmet fordít a kutyapiszok probléma kezeléséľe, elsősoľban a
megelőzésľe, és a szabályséľtők büntetésére.

Józsefváľos onkormányzataa20l2-es évľe megľendelte ahiänyző, cserélendő utcanévtáblák
|e gy ártását és fel szerelés ét.

Kérem tźĄ ékoztattlsom tudomásulvétel ét.

Budapest, f0I1. decęmber . '..

Tisztelettel:
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Iktatószám : 07 -....l20||.
IJ gyintéző : dr. Kollĺár

Telefon: 459-22-01

Táľgy: Kcizmeghallgatás

Tĺsztelt Asszonvom!

Hivatkozva a 20|1. decembeľ 15-ei közmeghal|gatźsra beküldött felszólalási |apjára, az
alább i akľó l tĄ éko ztatom:

20I|. évben kétszer írt levelet, melyben je|eńe azon szándékát, hogy a Soľon következő
poigármesteri fogađó órán szeretne résď, venni.

07-|/6012011., illetve 07-23185/2011. iktató szĺímon levélben kéľték ont a Polgármesteri
Kabinet munkatársai, hogy adja meg telefonszámát,hogy fel tudjfü onnel venni a kapcsolatot
időpont egyeztetés miatt. Tekintettel aľľa, hogy július őta ezen kérésnek nem tett eleget, a

kapcsolat felvétel nem járt sikęrrel.

Kérem táj éko ztatćls om s zíve s tudomásul vételét !

Budapest, 2011. december . . ..

Tisztelettel:

/( ŕ). Ĺ ť"Ą
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PoLGÁRMESTERI HIVATALA

ľeszeľe

1089 Budapest

ktatő szźtml | 6. 17 9 8 / 20 | I

v gy,nteza : Gaál Kriszti an

Telefon: 459f-594, 4592-567

Fax;333-1765
e-mail : gaalk@j ozsefu aľo s. hu

Táľw: Ktizmeghallgatás

Tisztelt Asszonyom!

A 2011. december 15-én tartandó közmeghallgatásra bektilđött, közlekedéssel kapcsolatos

problémáira hatáskcir hiányźhansajnos nem tudok ormek válaszolni. Kérdéseit megktildtem a

Budapesti Közlekedési Központ Zrt-nęk vá,|aszadás céljából. Válaszukig szíves türelmét

kérem!

Budapest, 2011. decembeľ ..'.

/uĺ vĺ
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BUDAPEST FŐvÁ.nos VIII. KERÜLET

JTzsBrvÁnosI oľxonľvĺÁNYZAT
PoLGÁRMEsľeru Hrvłrłlĺ.

DR. Kocsls MÁrÉ
polcÁnvĺrsrpn

Budapest

1088

Tárgy: Közmeghallgatás

Iktatószám : I 6-17 9 8 /20I 1

Ügyintéző: B-Kovács Judit
Telefon: 459-2285
Fax:459-2276
e -mail : kazyjuđit@jo z s efu aĺo s. hu

Tisztelt Asszonyom!

A2011. december 15-ei kclzľneghallgatásra feltett kérdésére azalźhbitájékońattlst adom:

onkormĺĺnyzatlnk is alapvető feladatanak l'artsa a fetújítanđó utcfü f,ĺkkal történő
betelepítését. Afásítźls feltétele, hogy a jźtrđaszé|essége halađja meg a 150 cm-t, atervezett
fahelyeken ne legyenek közmű vezetékek, továbbá a telepített fźkat érje a nap legalább
néhĺány órában. Amely utcfü ezeknek a feltételeknek megfelelnek, azokban a rekonstrukció
utolsó lépéseként fatelepítésľe is sor kerül. Legkozelebb 2}12-ben' a Gyulai Pál utca felújítása
során 13 db fatelepítésére keľül sor.

Kérem tźĄékońatźlsom szíves elfogadását.

Budapest, 2017. december

Tisztelettel:

il'o
ńľ
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Budapest

Iktatószám : I 6-|7 98 l20t t
IJ gyntézo: B-Kovács Judit, Gaal Kĺisztián
Telefon: 459-2567
Fax:333-1765
e -mai I : gazdalko das @j ozsefu aro s.hu

Tárgy: Kozmeghďlgatás

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a 20II. december 15-ei közmeghal|gatásra feltett kérdéseire, az ďábbi
tájékoztatást adom.

A Srĺľkany utcában fennálló kĺizlekedési és kĺĺzvilágítási problémak ismeľtek az

önkormiányzat szakosztáIyaí és képviselői előtt. A feladatok megoldásaľa a 2012. évi
költségvetési tervben biztosított fedezet e|fogadását követően keľĹĺlhet sor.

Kiemelt céljaink kĺizĺjtt szerepel a ťĺzető paľkoló ovezet bővítése, melynek megvalósítása
éľdekében maĺ testtileti szinten is született dĺintés, azonbaĺ a végleges hataľok kialakítása még
nem ztru|t |e, a vizsgálat még taľt, melynek eľedményétől fiiggően megtesszük a sztikséges

lépéseket.

A Sárkany utcában rendszeresen ellenőriznek a Józsefuárosi Köĺerulet-feliigyelet
munkatáľsai' és nem csak kĺjzlekedési szabálysétésekben jámak el. Amennyiben
szabá|y sértést észlelnek, me gteszik a me gfelelő intézkedést.

A közösségi kozlekedéssel kapcsolatban feltett kérdésére hatáskör hiáĺyában nem áll
módomban válaszolni. Kérdését megküldtem a Budapesti KöZlekedési Központ Zrt-nęk
vá|aszađás céljából.

Kérem táj ékoztatásom tudomásulvételét.

Budapest, 20II. december ....

2011

Tisztelettel:

X 1082 Budapest, Baross u.63-67.@ 459-2100
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Dn.KocsrsMÁľÉ
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1083 Budapest
IJ gýntéz(5 : P o l gánnesteri Kabinet
Telefon: 459-2201
Fax:333-1597

e-mail: bakose@j ozsefuaros.hu

T áľ gy : Ko zmeghall gatás

Tĺsztelt Uľam!

201-1. december 15-i K<izmeghallgatásra feltett kérdésére válaszolva a kerületi
rendőrkapitanytól kapott információk alapjan az alttbbiakłőItá$ékoztatom:

A BRFK VIII. ker. Rendőrkapitanyság az elľrľiit 20 évnek megfelelően továbbra !s kiemelten
keze|i a prostitúcióval kapcsolatos jogséľtések elleni kiizdelmet.

Ennek keretében a20II. évben maľ több mint 700 esetben kezdeményeztękintézkedést tiltott
kéjelgés szabáIysértés elkövetése miatt. Ezen intézkędések kb. 80%-a az on által is je|zett
Illés utca _ Koraný Saľrđor utca vonalában tĺirtént.

Amennýben a jogszabćůý feltételek fennállnak, aZ előállított személyekkel szemben
a|ka|mazzák a szabtůysértési őnzet jogintézményét és az e|zfutlsllk érdekében bíróság elé
állídák őket'

A rendőrség folyamatosan végrehajtja a lakosság széles kcirét irritáló prostitúció
visszaszorítása érdekében szükséges intézkedéseket. A kiépített téľÍigyelő rendszerben
szo|gáIatot teljesítő rendőrök folyamatosan feldeľítik és dokumentálják a jogsétést elkövętő
személyeket, akiket a köztertileti szo|gtiatot teljesítő beosztottak intézkedés alá vornak.

Kérem táj ékoztatäsom tudom ásul vétel ét.

Budapest, 2011. december ....

Tisztelettel:

201ĺ bĘEü ĺď\Qĺ:l:]$
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BUDAPBsT FŐvÁRos VIII. KERÜLBT

JÓzsrrvÁnosl oľxonľĺÁNYZAT
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

DR. KocsIsMÁľÉ
ľorcÁnľĺnsrn'R

Iktatő sztlm: 1 6 - l 7 9 8 l 20 1 1

Ügyintéző: Jvsz,Kisfalu Kft
Telefon: 459-2567
Fax:333-t765
e-mail : gazdalkodas@j ozsefuaľos.hu

Tárw: Közmeghallgatás

Tĺsztelt Asszonyom!

A 20||. december 15-i Kĺjzmeghallgatásra feltett kérdésére vá|aszo|va az a|źtbbiak<rő|

tźĄékoztatom:

Kiizteľületek

A kutyapiszok kérdése egy akut kertileti końisńasági pľobléma. A Józsefuaľosi
Varosĺiemeltetési Szolgá|at november l-től immáľ tjnálló intézményként, bővülő
kapacitassal törekszik a keľület tisztźntartásaľa. Jelenleg is folyamatbaĺvan az eltulajdonított
vagy megrongálódott kutyapiszok-gytĺjtők cseréje, mindemellett a Szo|gá|at a jĺivőben
kiemęlt figyelmet fordít a kutyapiszok-probléma keze|ésére' elsősorban a mege|ozésre' és a
szab á|y sértők biinteté s ére.

Társasházi ügyek' me|egvíz elszámolása

A Kisfalu Kft-nek közvetlenül nem áll módjában intézkedni. Kérem, hogy prohlémájával a
ko1ĺ1képviselőhoz (Koczka és Tiíľsa Szo|gźitatő Bt. -Koczka István és a
FOTAV Zrt. UgyféIszo|gá|at munkatĺĺrsaihoz forduljon, tekintettel arra, hogy csak ők
hivatottak az Oĺ panasztú kivizsgálni és megoldani.

Kérem táj éko ztatasom tudomásulvétel ét.

Budapest, 201I. december ....

Tisztelettel:
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BunłľBsr FĺĺvÁnos VIII. KDRÜLET I

JizservÁnosloNxonľrĺÁNYZAT 
!

PolcÁnnĺBsTERI HIvATALA i

Iktatószám : 1 6-17 98 1201 1

|J gy iĺtézi5 : Gaal Kľi szti an

Telefon: 4592-594, 4592-567
Fax:333-1765
e-mail : gaalk@jozsefu aľos. hu

W

Budapest.

I 088

Tárgy: Kcĺzmeghallgatás

Tisztelt Asszonvom!

Hivatkozva a 2011. december 15-én taľtanđó közmeghallgatásľa beküldött javas|atźra, az
alábbi taj ékoztatást adom.

Budapest Jőzsefvfuosi onkorményzat európai uniós források bevonásával valósítja meg az
Európa Belvárosa Programot, melynek cé|ja a negyed integrált fejlesztése. A fejlesztések
jelentős mértékben érintik a negyed közterĹileteit is, így 2009.június |3-a őtalezźnźsra kerĹilt
a Knidy Gyula utca Szentkiľályi utca Mtria utca közĺitti szakasza, és megfordítástakerĹilt a
Bródy Sandor utca közlekedési irłĺnya. 2010-ben megujult aMźltla utca Bródy Sándor utca
Knidy Gyula utca ktizötti szakasza.20lI-2012-ben a Mána utcai beruházáshoz hasonlóan
megújul a Gutenberg tér környezete, aKőfaragő utcą GyulaiPál utcą a Hoľánszky utca, és
gyalogos utca lesz a Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stahly utca kcizötti szakasza.
A fejlesztések jelentős mértékben módosítottak, illeťve befolyásoljfü a negyed
forgalomtechnikai paramétereit, amelyek utővizsgá|atźú sztikséges e|végezsi. Az Elľőpa
Belviírosa program kapcsán az ę|mult időszakban megtaľtott lakossági fürumokon is sziímos
kéľdés merült fel a negyed kĺjzlekedésével kapcsolatban, ami szintén szfüségessé teszi egy
źúfogő, komplex közlekedési tanulmĺĺnýerv elkészítését.

Az elkészülő forgalomtechnikai tanulmánýerv az a|źhb| eddig megismeľt problémfü
figyelembe vételével késziil el:

- Jelen]egi forgalomtechnikai állapotok felmérése, konfliktusok, anomáliák feltarása
_ Az Euľópa Belviáľosa progľam kapcsĺín bevezetett foľgalomtechnikai vźůtozźsok

ltővizsgáIata
_ Az Európa Belviíľosa pľogram fejlesztéseinek vaľható forgalomtechnikai haťásainak

fe|tźrása
- A Blaha Lujza tér forgalmi szempontu megnyitásának lehetősége a Márkus Emília

utca ir źny źtból a Rfü óc zí íltra
- Gyulai Pál utcai szewizúton lévő ideiglenes buszmegál|őhe|yzete
- Szentkiľály utca funkcióváltasának, gyalogos elsőbbségtĺ utca kialakításának

forgalomtechnikai szempontu vizsgtiata
- Trefoľt utca lezźn ás ának, gyalo go s ltcáv á alakításának lehető sége
- József körút - Baross utca csomópontban Baľoss utcárakanyarodás biztosítása

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
www.iozsefoaros.hu
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PolcÁnnĺBsTERI HIVATALA

DR. KocslsMÁľÉ
polcÁRľĺľsľBn i
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- Keľékpaľos ktizlekedés feltételeinek megteremtésének, valamint kcĺzteľületi kerékpar
taľolás lehetőségeinek a fe|táĺása

A tanulmánýerv aza|ábbi kérdések vizsgá|attwal egészÍil ki:

Az Erľópa Belvárosa program keretében létrejövő forgalomcsillapított és gyalogos felületek
kiďakítasával és a Blaha Ll,ljza téren az uj szá|Loda megnyitásával, valamint a teret érintő
egyéb átépítésével a tér szerepköľe megváltozott-megváltozik. Valószinúsítheto' hogy a
jelenlegi ,,źltszźl|Iásrahaszná|t közlekedési csomópont'' funkció csökkenni fog - kültinösen a 4-
es metró elindulása után _ és valóban előtérbe keľĹil a taláIkozásí helyként funkcionálő koztér,
melynek fontos eleme a tér egységes felületként vďó kezelése az átmenő-forgalom
megsztintetése. Ennek érdekében a közlekedési vizsgálatnak a következőkĺe kellene kitérnie:

- a Rakóczi ińrőI a jobbľa kanyarodás jelenlegi megoldásánuk (a téren kereszttil a
Somogyi Béla utcába) megváltoztatása; (figyelembe véve a4-es metľó hatását)

- a Markus Emília utca megnyitasa, kiépítése kétiľĺányú forgalom sztĺnérą'
- a sztiloda mélygarázsźnak megk<lzelíthetősége a tér igénybevétele nélkül;

Sajnos a Palotanegyedet érintő építési beruhazások és kcizteľĹileti rekonstrukció befejezéséíg
mindig lesznek olyan iftszakaszok, melyek kozlekedése, megközelíthetősége pľoblémákat
okoz, azonban töľeksziink arra, hogy a végső foľgalmi rend minđ az itt lakók, mind az itt
műktldővé]|alkozásoksz,źlmfu amegfelelőlegyen.

Budapest, 2011. december ....

Tisztelettel:

iÜĺl Üľü í 5

ľi:l. i.i
ĺ. - '.l.:

iril,.t i:
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PoLGÁRMESTERI HIVATALA

1085 Budapest

Iktató szźml: 08 - | 60 4 l 2 l 20 | I

|Jgylntezo: Bedő Kláľa
Telefon: 459-2283
Fax:459-f234
e-mail : beđok@j ozsefu aĺo s. hu

Tisztelt

Af0I1. decembeľ 15.-i közmeghal|gatásra benyújtott két téma köZtil az ę|ső - ane|y az
épületek homlokzatán megjelenő légkondicionáló beľendezésekkel kapcsolatos -

észr ev ételér e az a|ábbi taj éko ztatást adom :

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentett építési tevékenységekről szőIő 3|712007 .

CXII.13.) oľľĺ rendelet 1. sz. melléHet 26. soľa alapján a klíma berendezés elhelyezése -
általános esetben - engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységnek
minősiil.

IJgyanezenmelléklet 5. soľában meghatározásra kerül, hogy mely esetek kivételével:

- múemléken építési engedélyköteles

- mtiemléki tertileten levő nem védett építményen egyszeľĺísített építési engedély köteles

- önkormányzatirendelettel védettényikánított épületen egyszeriĺsített építési engedély

köteles

- védetté nyilvanított terĺileten levő telken meglevő nem védett építményen bejelentés köteles

Fentiekľe tekintettel az építésiigyi hatóságnak az épületek nagy tiĺbbségében nincs
lehetősége eljárni a kihelyezett klímabeľendezések ügyében.

A 66lf007.(XII.12.) szźlmű önkormányzati ľendelettel jóvahagyott többször módosított

Józsefuáľosi Kerĺĺleti Epítési Szabáiyzata 6.s () b) pontja szabá|yozza a

k|ím ab erend ezések kihelyezés ét az a|áhbiak szeľint :
Klímaberendezés és klíma-berendezések ktiltéri egysége:

ba) meglévő épületeken csak az épulet megjelenéséhez illeszkedve, közterĺiletről nem
láthatóan helyezhető el és a kondeluvíz elvezętéséľől megfelelően gondoskodni kell, a

ktizterületre vagy szomszéd telekľe nem folyhat át;

bb) új épületen csak a varosképhez illeszkeđve, az épi|et részeként, a megfelelő elhelyezés,
kialakítás lehetőségének biztosításával helyezhetó eI; utólag _ homlokzaton és a tetőn _ csak

takartan hel yezhető el.

A szabálýalanul kiépített' nem építési engedély/bejelentés kötelęs esetekben a

klímaberendezés ügyében apanasz csak polgári peľes úton orvosolható.

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
www.iozsefvaros.hu
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PoLGÁRMEsTERI HIvATALA

Társashĺízi kiiztis képviselők

A tarsashazakľól szóló többszcjľ módosított 2003. évi C)oo(II. törvény előírją hogy
tŁletszeľĺĺen végzett tĺársasházkeze|óitevékenységet illetve ingatlankezelői tevékenységet az
folytathat, aki rendelkezik meghatźrozott szakmai képesítéssel. Továbbképzés kĺjtelezését a
törvény nem írja e|ő, így ennek figyelemmel kisérése sem lehetséges. Véleményem szennt a
to.vábbképzés a folyamatosan vźitoző jogszabályok, kiírt és kiíľandó pá|yazatok benyújtása
miatt a közös képviselők jól felfogott éľdeke. Meglehetősen sok közös képviselő mfüi'dik
országosan, de kerĹiletiinkben is. Aki lemaĺad a napi eseményekről, nem követi a jogszabźt|y

változasokat, nem tartja be a tĺĺrvény előírásait, ań, a tu|ajdonosi közĺisség előbb-utóbb
IeváItja és új közĺjs képviselőt váIasń'. Teľmészetesen ehhez a tulajdonosi közĺisség
összefogasa is szfüséges.

Műköđnek civil szervezetek _ például a Magyar Taľsashĺázkeze|ók országos Szakmai
Szövetsége, a KEKEC _ a kĺĺz<is képviselők szakmai munkájanak segítése érdekében. Az
általuk tartott konfeľencifü, fogadónapok fudomásom szerint nagy érdeklődésre taľtanak
számot, hiszen ezeken az e|őađásokon nem csak az t$ jogszabźl|yok, páIyazatok ismeľhetők
ffi€g, hanem a kĺizös képviselők egymás gondjait, sikereit megismerve egymástól is
tapasztalatot szereznek. Reméljtik, mihél több közĺjs képviselő é| a továbbképzés
lehetőségéve1.

Kéremtájékoztatásomszívestudomásulvéte|ét.

Budapest, 20II. december

Tisztelettel:

nn. MÉszłnERIKA
ł, .lrcyzoľ uu,yrľľnsÍľŐ lĺ-sĺ,evzŐ

B 1082 Budapest, Baross u. 63-61. @ 459-2100
wwwjozsefuaľos.hu
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Táľgy : Közmeghallgatás
TÍsztelt Uram!

A 2011 . december 1 5-ei közmeghallgatásra feltett kéľdéseire az a|źlbbi tź$ékoztatást adom:

Ktizteľiĺlet-elnevezés

Az Ön által hivatkozott 20612009. (II. 26) sz. Fővlárosi közgýlési hatérozat végtehĄtása a
VIII. keriilet Szörény utca és Stľóbl Alajos utca közötti 3888212 he|yĺajzi szźlrrń közterület
elnevezéséről késedelmet szenvedett a Hivatalunkná| Iezajlott átszervezések és az iratok
rendezése miatt. Azutcakitábltzásźról jelen levele nyomán intézkediink, atźlb|ák|egyártástń
és felszerel ését 20 |2. j anuaľ 3 l -i határidővel me grendelj iik.

Kisfalu Kft. számlázása

Beadványában sérelmezi a lakbéľ- és kapcsolóđó külön szolgáltatási díjak
számlakibocsátásával kapcsolatos fizetési hatćridot, tekintetbe véve a szám|a kelte és a béľlő
tészére töľténő kézbesítés időpontját, mivel annak a|apján rĺjvid határidő áll ĺendelkezésére a
befizetésre, illetve véleménye szeľint abeťlzetést kĺjvetően nem kerül időben lekönyvelésre a
beťĺzetés, s így kamatfizetési kötelezettség keletkezik. Beadvanyźra az a|źtbbi tźĘékoztatźst
adom:

A Kisfalu Kft. á|ta|ában minden hónap utolsó munkanapjan a havi változások
nyilvántartásba tĺjrtént rogzítését követően _ előkészíti, majd megktildi a szźtrciaźůIományt a
megbízott nyomda felé.

X 1082 Budapest, Baross v. 63-6'1. B 459-2100
www jozsefuaľos'hu
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BUDAPEST FŐv,łRos VIII. KERÜLET

Jlzsľľv,łnosĺ Öľronn.ĺ,łlwzn.ľ
Por.cÁnľĺBsľnRl HIvATALA

A Szeruódés szerint a nyomda 3 munkanap alatt dolgozza fel az állrománý, nyomtatją
borítékolja, s adja fel a Magyar Posta országos Levélközpontjában a Kisfa]u Kft. nevében a
számlaleveleket. A számla kelte a Kisfalu Kft. źlta|i számlakészítés dáfuma' etlhez
hozzź';idóđik a nyomdai feldolgozáshoz szfüséges 3 nap, 2 nap a postai kézbesítésre, és7 nap
a befizetés teljesítéséľe.

ĺey a szźtmlźk' ťĺzetési hatĺíridejének a számlakészítés dátumától szamított |2, napot
határozaf,< meg, amely ďapesetben elegendő a teljesítéshez. Előfordul azonban, hogy a
kerület lakosságĺĺnak nagy részét érintő váitozásra tekintettel (például éves víz- vagy
fiĺtéselszámolás, díjváltozás), nem aszźtm|akészítéstmegelőzo hónap utolsó napjźn, hanem a
taryyhő első napjaiban készül aszámlaźilomĺĺny, vagy pénteki napon. Ezen esetekben valóban
rövidebb fizetési hatáľiđő áll a bérlők rendelkezésére a szĺĺmlfü kézhenłéte|étiĺ| a befizetésig,
hiszen a feldolgozási és kézbesítési folyamat ugyanannyi időt vęsz igénybe, viszont hétvégén
egyik tevékenységet sem végzik.

Tájékoztatom, hogy a nyomtatott csekkek befizetése, a befizetést követő második napon
beérkezik és könyvelődlkazonkoľmĺányzat lakbérbevétel számlájfua(nem3-5 nap).

Tájékoztatom továbbá, hogy _ éppen az Öĺ által sérelmezett hatándőkre, vallaľrtint az
általános fizetési nehézségekľe is tekintęttel _ késedelmi kamatprogľamunk úgy keľĹilt
beźůIításra,hogyazaťĺzetésihatáidohónapjĺínakutolsórcpjáignemszámolkamatot.

Kiizterůiletek _ felújítás' tulajdonjog

A Szörény utca, tömegktizlekedési útvonalként, a Főviíľosi onkormźnyzat kezelésében van.
Azutcabuľkolatát 201O-ben felújították. A felújítást a Fővĺírosi onkoľmanyzatkoordiná|ta.

Az Aĺéna Korneľ Irodaház Kerepesi és Hungaľia kľt. felc'li oldalai a Főváľos
onkoľmanyzatának tulajdonában és kezelésében varľrak. Az építésügyi hatóság, a
hasznáIatbavétęli engedély feltételeként e|őírta a közterĹileten, az építkezés soľĺín okozott
kaľok e|hántásźtt. A műszaki źiadźs-źúvétel időpontj źlra az építkezés soľán okozott közterĺileti
károk helyreállítása megtöľtént' erľől az ügyben kęletkezett iratok tanúskodnak. A kertileti
építésügyi hatóságon kíviil a teľÍilet tulajdonosa és kezelője, a Fővarosi onkormrányzat és a
Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselője is nyilatkozott az engedélyezési eljĺáľás soľán. A
Kerepesi út és Hungĺíria kĺjrut díszburkolatrának és parkolás gátló oszlopainak karbantartása a
Főviáľosionkoľmĺínyzatá|taImegbízottvá||alkozźsfe|aďata.

Az alábbi táb|azatbarl rész|eteznJk az énntett területen |évó kozteriiletetek tulajđoni, ill.
kezelői viszonyát.

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100
wwwjozsefvaros.hu



Józsefuáros újság

A Józsefýaros Ú;sággal kapcsolatban megfogalmazott javaslatait továbbítottrrk a lap
füszeľkesztőjének, és biztosak vagyunk abban, hogy ő is a lapszeľkesztésben való
segítségként, tanácsként értékeli.

Jó ötletnek taľtjuk, hogy egy évben egyszeI biaosítson az tĄsźĺg lehetőséget, megjelenési
felületet a közéľdekű adatoknak, hiszen ez is fontos velejárója a hiteles és pontos
tájékoztatásnak. Biztosak vagyunk, hogy az on kéréseit - a |ap terjedelmétől fiiggően -a
főszeľkesztő fi gyelembe veszi.

Az ĺjnkormtnyzati üléseken elhangzottakľól és történtekľől a Józsefuaľos honlap és azűjság-
lehetőségeihezmérten- beszámol, de természetesen nem mindenhozzászőlásnak jut hely.

Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat elsődleges szándéka a lakosság pontos és hiteles
tájékoztatása a keľületet érintő dĺjntésekľől, rendeletekľől, ezért ezek a honlapon
(wwwjozsefuaros.hu) teljes terjedelmükben megtalálhatóak évękľe visszamenőleg.

Kérem tájékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 2011. december ....

Tisztelettel:

BUDAPEST FovÁnos VIil. xnnÜĺBľ
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PoLQłRMEsľnN Hrvłľłr..ł,

DR. Kocs$IvI]łTÉ
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Iktató szĺĺm : f0.20 -12 l 20 1 1 .

IJgylntéző: dr. Nagy Kĺisztina
Telefon: 459-2203
Fax:459-2563
e.mail : nagyk@jozsefu aľos. hu

Táľgv: Kĺizmeghallgatasi felszólalásra adott vá|asz

Tisztelt Asszonvom!

. Köszönöm, hogy a közmeghallgatás kapcsán megtisztelte véleményével az onkormanyzatot.
Mélységesen egyetértek Önnel abban, hogy a VIII. keriiletieknek ugyanolyan joguk van a
renđezett, biztonságos és közegészségiigyi szempontból is veszélytelen lakókömyezethez,

- mint a Fővĺíľos más teľületein élőknek.

Bizonyáraĺrem kenilte ęl a figyelmét, hogy az elmúlt hónapokban számos intézkedést tettĹink
annak érdekében, hogy Józsefuáros közteľiiletein rendet tegyĹink, és felszĺĺmoľuk a lakosokat
joggal irľitáló áldatlan állapotokat. Az őszi közľendvédelmi akcióban nagy erőket mozgattunk
meg, és minden igyekezetĹinkkel azon leszünk, hogy a rendészeti eszközökkel kivívott
élhetőbb köľülményeket a jĺlvőben is fenn fudjuk tartani.

Az on źita| felvetett probléma azoĺbarl igen összetett, hiszen elsősorban a rossz
ellátóľendszer afe|e|ős azért, hogy a hajléktalanok az elmúlt években egyľe nagyobb szźlmban
éltek Józsefuaľos kozteľiiletein, nęmľitkźn haszná|hatat|anná téve ezze| a jźÍszőtereket,
paľkokat.

A rendszer źLtalakításźnak sziikségességéről, és magrínak a refoľmnak a rész|eteiről élénk vita
kezdődĺjtt az elmi;Jt néhány hétben, amelyben Józsefuaros részt kíván venní, hiszen a
kerületben felgnĺlt tapaszta|atok és a munkĺíńrat segítő szakmai műhely javaslatai éľdemesek
alľa, hogy a hajléktalansággal kapcsolatos problémrĺk megoldásában országos figyelmet
kapjanak.

Ennek a szakmai munkrĺnak a ľészeként sziiletett az az źitalram a Parlament elé benyújtott, és a
napokban elfogađott tcĺľvényjavaslat, hogy a hajléktalanokľól való gondoskodás annak a
településnek a felelőssége és feladata legyen, ahol a hajléktalan a |ak'hatésát elveszítette,
továbbá a hajléktalanokról való gondoskodás célja az|egyen, hogy ezek az embeľek képesek
legyenek visszailleszkedni a tarsadalomba. Nem taľtható tovább ferľn az az á||apot, hogy ha
valaki elveszíti a |akását, akkor szinte esélye sincs a visszakapaszkodásra, meľt a
hajléktalanságotmagaaze||źtőrenđszerkonzewáIja.

A hajléktďan-ellátó rendszer reformja _ mint minden ilyen nagy léptékii vá|tozás _ sok
érdeket sért, ezért ebben a küzdelemben nagy szfüségünk lesz tiímogatők'ra. A szakmai

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
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szervezetek köztit mar sikeriilt szövetségesekre talĺáInunk, de számomľa mégis a legfontosabb,
ho gy a j őzsefu aro siak tźtmo gatźsát magam mö gött tudhassam.

Azza|kapcsolatban pedig, hogy szerintem milyen móđon kell emberhezmé|tő köľülményeket
és valódi kilábalási lehetőséget biztosítani a hajléktďanoknak. figyelmébe ajánlom a keriileti
lÉlpK-ľrogramot, amelyľől egy rcivid ismeľteiőt válaszomhoz cśatoltunk. 

-

Budapest, 2011. december 15.

- Tisztelettel:

Melléklét: 1db

2011 DEü 1 5'
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Táľgy: Közmeghallgatás

Iktatószám : 02-838 l 20L | .

IJ gýĺtéző: dr. Sara Botond
Tel.:459-2214

Tĺsztelt Uľam!
:...

A 2011. december 15.re meghirdetett ktizmeghallgatźsra az on által feltett kérđésre az

alábbiakľól táj ékoztatjuk:

A levelében felvetett probléma valóban komoly gondja a mai Íiatal taĺsadalomnak. Az
önkormanyzat lehetőségeihez méľten mindig azt tartja szem előtt, hogy mindenben segítse a

kerület lakóit, legyen szó Íiatalokról vagy idősekről.

A lakáskérđés valóban nagyon bonyolult, és jó lenne, ha minél több lenne belőlük, azonban

sajnos Íigyelembe kell venni azt is, hogy a ktiltségvetés nem teszi lehetővé, hogy új lakásokat

építstink. Emellett természetesen szakembereink folyamatosan Íigyelik az aktuális

pźiyćuatokat, hogy amennýben lehetőség van rä, tudjuk bővíteni a hasznźůható bérlakások

ktirét. A kiilönböző önkormárryzati intézmények, cégek és szęrvezetí egységek pedig

igyekeznek megtalálni a legtĺibb segítséget nffitó konstrukciót minden csaláđnak, akik

segítséget kérnek.

De fontos Íigyelembe veĺĺri aztis'hogy nem csak a kerület, hanem az źlllam is tud segítséget

nýjtani, hogy a fiatal családok otthont teremthessenek, még ebben anehézhelyzetben.2012-
ben.újra lehei szocp o| tźmogatźtst igényelni, és megújulnak a kamattámogatott forinthitelek is'

Kérem táj ékoztatásom szíves elfo gadását

Budapest, 2011. đecembeľ .. '.

íĺ*o'i
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reszeľe

Budapest.

1088

Tárgy : Közmeghallgatás

Iktatószám : 6|67 l 17 l20|t.
IJ gy ntéző : Szerényi-Nanási Emőke
Telefon: 314-1098
Fax 333-9535
e-mail : info@kisfaluj ozsefuaros.hu

Tisztelt Asszonvom és Uľam!

A 201,|. december 15-én taľtandó kclzmeghal|gatásta bekiildĺjtt kéľdéseikre az alábbi
tájékoztatźlst adom:

Közbíztonsággal és iskolák kiiľnyékének felü gyeletével kap csolato san :

Az onkoľmźnyzat által ferrntartott ok1atási intézmények vezetői és természetesen a fenntaľtó
is fontosnak tartja,hogy az iskolak köľnyékén akozbinonság megfelelő legyen.
Minden tanév kezdetekor a Rendőrség és a Közteľület-felügyelet szabad kapacitásától
fiiggően iĺtézményeinknél rendőľök, illetve kĺjzteľület-felügyelők segítik a tanulókat a zebrétn
va|ő átkelésben, valamint biztosítjfü az iskolák kĺirnyékének felügyeletét.

A tanév többi napjain je||emző, hogy az intézmények vezetői lehetőség szerint
együttmfüĺjdve a rendőľséggel és a Kĺjzterület-felügyelettęl, kiemelkedő frgyelmet fordítanak
az iskolák köriili közbiztonságra.
Az iskolakban van kezdeményezés aÍÍa, hogy kapcsolatot taľtsanak a VIII. KerĹileti
Rendőrkapitrínysággal, ľendszeres legyen az iskola ktjrül a rendőri jelenlét, és a minél
eľedményesebb nevelés éľdekében a tanulók egy részét ľendőľĺjk képezik ki, hogy segíthessék
taľsaikat reggelente a biĺonságos kĺjzlekedésben'

A közrend , akozbiztonság javítását legfontosabb feladatai kozott tartja sztlrlon a Józsefvaľosi
onkormányzat, szĺĺmos fejlesztést hajt, illetve hajtott végľe ennek éľdekében. Többek ktĺzött
ilyen intézkedések a kameraľenđszeľ bővítése, mobil rendőrőrsĺik|étrehozása, kĺizrendvédők
szźmźnak növelése az utcźl<on.
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Hostelekkel kapcsolatosan:

Az un. HoSTEL-ek iizemelésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy ez a szźůIáshely típus az
egyéb szálláshely jogszabĺĺlý kategóriába tartozk, ezért az Ĺizemelés megkezdése eIőtt a
keľeskedelmi hatóságnak nincs jogköre engeđé|yezési eljĺáľás lefolýatásara, a lakókornyezet
véleményének kikéľésére. Amennyiben tehát a szźt|Iáshely üzemeltetője a megfelelő adatokat
a hatósághoz bejelenti, a szá|lźshelyet a hatóság kĺiteles nyilvantaľtásba venni a 239120|0
(X.20.) Korm. rendelet 6.$-a és 7.$-a értelmében. Előfordulhat utóbb, hogy a szállĺíshely
mfüödése jogszabályba iitközik, vagy a lakókĺirnyezetet zavĄa. Ez esetben a hatóságnak a
kozigazgatási hatósági eljáĺás és szolgáltatás áltďĺínos szabiályaiľő|' szőlő 2004. évi CXL.
törvény, valamint a mźn fentebb hivatkozott kormányľendelet a|apjén ellenőrzési és
szankcionálási jogkĺiĺe van.

Lakóház.kezeléssel kapcsolatosan :

Lakóház-kezelési iigyek. taľsasházi ügŁek csopoľtj a:

A fent je|zett taľsashazban az önkormźnyzati tulajdoni részarźny 4,480Á, 36 a|bętétbő| 2
albetét van <lnkoľm źny zati tulaj donban.
A tarsashrŁ működését leszabá|yozza a mínđenkori érvényben lévő taľsashźni torvény, az
ingatlan-nyilvríntaľtásba bejegyzett a|apítő okiľat és annak mellékletét képező szervezeti-
műkĺjdési szabá|yzat.

Atźrsasházakľól szóló többször módosított 2003. évi CXXXIII. töľvény:

I. fejezete - ,,Alapvető ľendelkezések'': a tźrsasházak alapítását, az a|apitő okirat és annak
módosításiĺnak szabá|yait és a szeÍyezeti-műk<jdési szabá|yzat megalkotásának feltételeit
tartalmazza;

II. fejezet _ ,,Jogok és Köte1ezettségek'': a kĺilön és közös tulajdonhoz fazođó jogokat és

kötelezettségeket tarta|mazza. Ugyancsak ezen fejezet tarta|mazza, és pontosítás végett a
szewezetí-működési szabźůyzat hatáskĺjrébe utalja, a külön tulajdonban á11ó lakások és nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek hasznćůaténak, hasznositásćnak, illetve ezek megvá|toztatási
mó dj anak é s feltételei nek szab á|y ait.

III' fejezet _ ,,A Taľsashĺíz Szervezete',.. rendelkezik a társasházak működéséről, a kĺizgytĺlés
hatásköréľől, összehívásaľól, a táĺsashźz szerveiről (közös képviselet, illetőleg intéző
bizottság és szźmvizsgéiő bizottság), és annak feladataiľól, jogköréről és a szervek
törvényességi feliigyeletéľől, a tźrsashźz éves pénzforga|méúloz kapcsolódó ellenőľzési
jogkönől, a gazdasági el|enőrzést ellátó személy feladatairól, illetve a kültin és közĺis
tulaj donnď kapcsolatos j o gokľól és kötelezettségekľől.

Ugyancsak atéttsashźz törvény rendelkezik aszęrvezeti-működési szabźt|yzat megalkotásaról,
annak formai és tartďmi kĺjvetelményérő|, illetve atźnsashźnhźairendjétó|.
Törvényi előírás, hogy a hźľ;irend szabźiyaít _ ahasnŕllat jogcímétől fiiggetleniil _ a lakás,

illetőleg a nem lakás céljĺíraszo|'gá|ő helyiség mindenkoľi haszná|őjakĺjteles betaľtani.
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A Ĺĺrsashazi tĺlrvény rendelkezik arľól is, hogy, ha a k<ĺzgyĺiléshatźrozata jogszabźty' a7apítő

okiľat rendelkezését sérti vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges séľelmével jĺár,

báľmelyik fulajđonostars keresettel kérheti a bíľóságtől a hatźrozat érvéĺytelenségének

megállapításátahatáĺozatme$ozata|átő|szźmitott60naponbelül.
A Tiáľsasházuk tulajdonkĺizĺissége a 2011. május 9-i kozgp|ésén tĺírgyalta és fogadta eI a

szervęzeti-mtĺködési szabźlyzatźú.' melynek fénymásolati példanyát a tźrsashźnuk közös

képviselőjétől (,,Baľoss 88 Kft., 1086 Bp., Baľoss u.I24.) lehet igényelni.

Keľületfejlesztéssel, váľosrehabilitáciĺóval kapcsolatosan

A Józsefuaľosi onkormányzat intézményei minden évben ęlkészítik a közteľiilet és közut

felújítási javaslataikat, amelyet az onkoľmźnyzat a kciltségvetésében elkülönített keretĺisszeg

erejéig igyekszik megvalósítani. E tevékenység keretében az idęi évben több útszakasz

felújítása, és új gyalogátkelő helyek létesítése is megtĺirtént maľ, némelyek az egyes ovezeti

rehabilitáciőhozkapcsolódóan a kĺjvetkező évbenvalósulnak meg. Az on lakókĺimyezetében

lévő terĹilet megújítása is folyamatban van' ezt mźn &zéke|heti is a Palotanegyed

rehabilitációja soľĺán. A Józsefuĺĺľosi onkormtnyzat a következő években is hangsúlyt fektet a

területi rehabilitáció folýatásaľ a, az é|hętő komyezet fenrltntásárą színvonal źnak javítására.

Kéľem táj ékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 20II. december ....

Tisztelettel:
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Budapęst

1089

Táľgy : Közmeghall gatás

Iktatószám : | 6-77 98 l20 | |

IJ gyintéző : G aal Knsztián, B-Kovács Judit
Telefon: 4592-567

Fax:333-1765
e-mail: gazdďkodas@j ozsefuaros.hu

Tisztelt Asszonvom!

A 2011. december 15-én tartandó kĺizrneghallgatásľa bekiildĺjtt [érdéseire a kcivetkező
tájékoztatást adom.

A Kőľis utcában harom helyen van térfigyelő kamerą amelyekkel a teljes utca folyamatosan
megfigyelhető. A Kőris utca és Fiumei út kereszteződésében, a Kőľis utca és Diószeghy
Srámuel utca keľeszteződésében' valamint az Illés utca és Prátęr utca ritkeresztezódésében. A
harom kamera biztosítja a Kőris utca ellenőnzhetőségét. Téľmegfigyelő kameraľendszer
Budapesten elsőként Józsefurĺros teľiiletén keľült kiépítésľe, amely 1998-ban kezdődött.
Józsefuaľos ekkoľ úttorő .szerepet vállalt a kozteriileti biĺnüldözés - Európában máľ
megszokott, és bevált _ új módszerének a|ka|mazásábal. Az akkori kcizbiztonságot, a kĺjzrend
áI|apotait a prostituciő, az eľőszakos közteľĹileti biĺncselekmények, az i|Iegźlis szemétleľakás
közteľĹileten, a köztisztaságot és k<lzegészséget olykor súlyosan séľtő csęlekmények nagy
száma jellemeńék.

A kamerarendszeľ kiépítésének I. Ĺitemben mintegy ĺitven darab kamera telepítése történt
meg. A térťĺgye|ő rendszer fejlesztése, bővítése azőta is folyamatosan halad Józsefuiáros
kĺjzbiĺonsági helyzetének figyelembevételével, a rendelkezésre źl|lő erőfonások legjobb
kihaszná|ásával.

Pillanatnyilag olyarr teľületek fejlesztéséľe kell koncentrálnunk, amelyeken egyáltalán nincs
térfĺgyelő rendszer, illetőleg a kozbinonsági mutatók a|apjźn a kameľák elhelyezési
strukturáj áb an vi szonylag stiľ gő s v á|tońatás ok szĹiksé ge s ek.

A Kőris utca újabb térÍigyelő kamerával ellátásĺínak jelenleg műszaki, technikai és pénzügyi
akadáLyai vannak, de biztosíthatjuk ont, és onön keľesztĺil az itt éIő józsefuaľosiakat, hogy
mindent el fogunk ktjvetni annak érdekében, hogy a későbbiekben lehetőséget teremthesstink
az Önĺĺk igényének kielégítéséľe is.

Az onkoľmányzatokkerületfejlesztési és köľnyezetvédelmi koncepciójuk részeként, áLta|ában

reklám-pľopaganda tevékenységĹikkel összhangban đcjntenek aľról, hogy milyen gesztusokat
tesznek az ott lakók komfortérzetének, kĺizösséghez tartozás érzésének eľősítése céljából.
Ehhez tartozik a ,,Fĺild napjď, pľogramsorozat, a,'Madaľak fái< napja,,, a ,,Yíz világnapja'' és

egyéb, a környezet védelmének népszeriĺsítését hangsúlyoző reĺđezvény, melyek keretében
ncivényosztás, közĺjs fatelepítés, fák örökbefogadása és más kclzcisségi rendezvény
megszeľvezésére és lebonyo|ításźLta kerülhet sor. A kĹilső, nagy zo|dfeliiletekkel rendelkező
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kerületek alapvetően mas helyzetben vannak, ezért ott más tevékenységek kapnak nagyobb
szeľepet.

Emellett onkormrĺnyzatunk nagy hangsú|ythe|yez a közteľületek fásításáľa az e célból ďakult
munkacsoport áltď elfogađott terv alapjĺán a Nagyfuvaros utcában 6 db, a Szerdahelyi utcában
8 db, az Erdélyi utcában 13 db, a Tiszľvíselőtelepen 48 db, a Szźzados úton 12 đb 20-25 cm
ttjrzskerĹiletĹi fa kerül elültetésre f012. tavaszźn. A fasítási pľogram 4 éves, a kerĹilet egészét
érintő teľv.

Kéľem tźtjékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 201I. december ....

Tisztelettel:
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1082

Táľgy: Közmeghallgatás

Iktatószám : 02-83 8 l 20 1 | .

IJ gyintéző : Kiľály Sándor

Tel.: 3 13 -5607, 3 14-1 098

Fax: 333-9535
email : info@kisfaluj ozsefü aĺos.hu

Tisztelt Asszonvom!

A 2011. december 15-ľe meghirdetett kozmeghallgatásta az on által feltett kéľdésľe

váIaszo|va tájékoztatom, hogy utcai homlokzati fronton javítási igénnyel kapcsolatos
bejelentést, az ablakok rögzítésével kapcsolatban a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdá|kodő
Kft. felé nem jeleztek.

Az udvari tégla keľítés vizsgálatáta20t1. december 5-én statikus szakértő bevonásaĺa kerĹil
sor, melyben leíľt teendőket elvégeztetjiik.

Ebben az önkormányzati épületben a múlt évben a|épcsohźz feletti tető új fedést kapott, idén
elkészítettiik a ft)ldszint 1 és 2,I. emelet 14, illetve az I. eme|et 26 sztlm alatti lakások
füdémcseréjét és megerősítési munkálatait, ami a kapualjat is éľintette.

A bérlők áIta| je|zett miĺszaki problémfüat folyamatosan kivizsgáljuk, és az elvégzendő
munkákat az EPKAR Zrt-néI megľendeljiik, a homlokzatot éľintő veszélytelenítéseket soron
kívül végezzük el.

Kérem táj ékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 2011. december ....

Tisztelettel:
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Táľey: felszólďási lapban foglaltakĺa váIasz

Tisztelt Asszonyom! -

A f0||. december 15-ei kcizmeghal|gatásra benyújtott felszólalrási |apjźlra, az alábbi
tájékoztatást adom:

A Szigony u. 37. szérn a|atti ingatlan viĺľos-rehabilitációs területen helyezkedik eI, így az
klzarőlag annak érdekében hasznosítható.

A Megálló Csopoľt Alapítvany, mint szenvedélybetegek részére nappali elliítást, közösségi
ellátást, valamint alacsonykiiszĺjbrĺ ellátást nyujtó szociális iĺxézmény Budapest, VIII. József
u. 49. szárrl a|á, kö,ltözĺjtt, szo|gá|tatásai továbbta is eléľhetőek, melyre az źúllam noľmatív
támogatást biztosít.

Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzat elindíto|ta a keľületben hajléktalanná vźit emberek
részére azt akomplex programot' amely ellátást, szźilást és rehabilitációt nyújt számuka. Az
országgyiilés pedig elfogadta azt a javaslatot és törvénybe foglalta, hogy Józsefuáľoshoz
hasonlóan minden kenilet és települési önkormányzat kĺjteles ellátni őket. A
Beltigyminisztéľium és a Fővarosi onkormfuĺyzat idén újabb férőhelyeket nyitott meg a
hajléktalanok szźtmźtra, így senkinek sem ke|| az utcán tĺjltenie az éjszakát.

Tź$ékońatom továbbá, hogy a kerületi lÉlEr-programban Varjuk a helyi közösség
segítségét a lakások felújítását és beľendezését illetően, így az onkéntes munkavégzést is.
Jelentkezni lehet a06 20 332 63 44-es telefonszĺímon.

Kérem táj ékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 2011. december ....

B 1082 Budapest, Baross ,t. 63-67. E 459-210q ,l

Iktatószám : 04-|3 | 5 | l2l20 | l .

IJgyntéző: Szűrszabóné Tóth Tímea
Telefon: 459-2277
Fax 314-1416
e-mail: szurszabonet @jozsefvaros.hu
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Tárgy : Közmeghallgatás

Iktatószám : l 6 -|7 9 8 1201 I

lJ gy ntézó : B -Kovács J udit
Telefon: 459-2285

Fax:459-2276

e-mai l : kazyjuďit@jozsefu aĺo s.hu

Tĺsztelt Asszonyom!

A 201|. decembeľ 15-én taľtandó ktizmeghallgatásra bektilđĺĺtt kérdésére az alábbi

tájékoztatást adom:

Rendőľi jelenlét az utcákon:

A BRFK VIII. ker. Rendőľkapittnyság személyi állománya, igy u egyenľuhás rendőrök

|étszámaaz elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent. A pľoblémátneheziti, hogy a köĺerületi
szo|gźĺIatot ellátő állomíny kĺjrében a legnagyobb a fluktuáció.

A Rendőrkapitanyság a rendőri jelenlét megleremtése érdekében a mindenkor rendelkezésre

á1ló rendőri |étszámot figyelembe véve igyekszik gyalogos jaÍőrt a Losonci tér - Púúer _

Szigony - Baross utcák köľnyékére iranyítani. A létszámhiźnyra tekintettel lehetőségeik

szeńnt szolĺ:tak a Budapesti Rendőr-Íőkapitanyságtól és a Készęnléti Rendőľségtől további

megerősítő rendőri eľőt igényelni.

A Térfigyelő Szolgálat a kameĺfü segítségével próbálja meg a gyanús személyeket kiszűrni,

illetve á bekövetkezett búncselekmények elkövetőit elfogni. Az on á|ta| je|zett

,;nyak1ánckitépés'' sajnos nem egyedi eset, BRFK VIII' ker. Rendőľkapitányság az iđei évben

i' it,uu olyaĺl személý fogott el és vont btintetőeljĺárźs a|á, akik a bűnelkövetés ezen módját

váIasńotíák.

A kĺiĺeruleti rend és köĺisztaság javítása érdekében 2011. szeptembeľ őta fokozott

ellenőrzés van elrendelve. Ennek keretében a köĺeľĹilet rendjét és tisztaságát biztosítő
jogszabźůyokat megséľtő szabályséttőkkel szemben az azonna|i eljárás jogintézményét

a|ka|mazzźlk. .ł.z o_nkotmźnyzat Polgáľmesteri Hivatalának szabźůyséľtési fuodájára eddig

tĺibb mint 1500 fő került e|oá||ításra és a ktiz<is eľőfeszítéseket éľintő támadások eLlenére az

akció folytatásĺáľól biztosíthatom.

X 1082 Budapest, Baross t. 63'67. @ 459-2100
wwwjozsefvaros.hu
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PolcÁnľĺnsľERl HIVATÁLA

Hulladékgyűjtővel kapcsolatosan:

A panaszolt hulladékgrijtó sziget a Baĺoss u. 89. szźmń Tĺĺrsashaz házközos képviselőjének
és lakóinak kifejezett kéľésére lett áthelyewe a Szigony u. 1. számú épület előtti paĺkolóba
2009.nyarźn.

A Fővĺárosi Kozterület-fenntaľtó Zľt. munkatáľsai hetente ellenőrzik a hulladékgyujtószigetek
źl|apotźń és gondoskodnak a szigetek mellé illegálisan kihelyezett hulladékok elszállítasaľól.
A Józsefuiĺrosi Önkormźnyzat is nagy hangsúlyt fektet a keľĹilet koztisztaságźra, a
közteľĹiletek hasz'nźiatźú folyamatosan e|Ieĺonzzijk, a hulladékgýjtőket nem
rendęltetésszeľĺĺen hasznźiő személyek ellen szabályséľtési eljarás indul.

A fentebb leírtak ellenére onkormanyzatunk kezdemény ezte a Fővarosi Közteriilet-fenntartó
Zrt-né| az elmúlt években kihelyezett szelektív hulladékszigetek helyszíneinek
feltilvizsgálatát, és javaslatot kért a lakosságot kęvésbé zavatő megoldĺások kidolgozásaľa.
Amennyiben a Fővaľosi KözterĹilet-fenntaľtó Zrt. javaslata problémájukra megoldást
jelenthet, a szige1 źúhe|yezésére vagy visszavonásáľa soľ kerül.

Kéręm tájékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 20II. december ....

Tisztelettel:

c,łŕo

W

Poli
ú
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BUDAPEST FŐvÁRos VIII. KERÜLET
JÓzsľľvÁnosl oľxomĺłrĺyzl,ľ

PolcÁnľĺnsrERl HrvATÁĹA

Budapest

1082

Tárgy: Közmeghallgatás

Iktatószám : 16-17 89 l20l I
IJ gy intéző : B. Kovács Judit
Telefon: 459-2285
Fax:459-2276
e -mai l : kazy judít@jo zsefu aľo s. hu

Tĺsztelt Asszonyom!

A 2011 . december 15-ęi közmeghal|gatásra feltett kérdésére az aláhbi tájékoztatást ađom:

A Pľáter u. 6-8. szźlmí ingatlan építkezést a gazdasági he|yzet miatt felfiiggesńette a
benlháző. A konténerekęt az ugyvezetó igazgatő tcjbb alkalommal e|szá||íttatta. Az on
parlasza nyomián erľe ismét felkéľtfü.

20II. december 15-én a Józsefüarosi Közteriilet-felügyelet helyszíni ellenőrzést taľtott, mely
során megźi|apitásra keľtilt, hogy nincs szemét a Práter u. 6-8' szźlm a|atti telken.

Kérem táj ékoztatźtsom szíves elfo gadás át.

Budapest, 20II. december ....

Tisztelettel:ffik\ WW*'.{"IY ,. 
*- 

.,,'\Qgľ}:ť"l
7011 üE't i b
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Por,cÁnľĺľsľERI HrvATALA

_Budapest.

1082

Tárgy : Közmeghall gatás

Iktatószám : | 6 -|7 9 8 l20 | |

|J gyintéző : GaaI Knsztilán, Dengel Zo|tźnné,
B.Kovács Judit
Telefon: 4592-567
Fax:333-1765
e-mail: gazdďkodas@jozsefuaros.hu

Tisztelt Asszonvom!

A 201l. decembeľ 15-én taľtandó közmeghallgatĺĺsra bekiildött kéľdésérę az alábbi
tájékoztatźtst adom:

Kiizbiztonsággal kapcsolatosan :

A BRFK VIII. ker. Rendőľkapitanyság személyi źi|ománya, igy a, egyenĺuhás kollégak
|étszźlmaaz elmúlt 10 évben folyamatosan cstikkent. A problémátneL:rezíti' hogy a köZterĹileti
szo|gźiatot ellátó á||omźtny kĺjrében a Iegnagyobb a fluktuáció.

A Rendőrkapitányság a rendőri jelenlét megteľemtése érdekében a mindenkor rendelkezésľe
álló rendőri létszĺĺmot figyelembe véve igyekeznek gyalogos jaÍőrt a Baross utca - József
körut környékére iranyítani. A létszámhiányra tekintettel lehetőségeik szerint szoktak a
Buđapesti Rendőr-fokapitĺányságtól és a Készęnléti Rendőľségtől további megerősítő rendőri
eľőt igényelni.

Az on áItaI je|zett kapualjban töľténő támadás sajnos gyakori elkövetési magatartás' mivel a
bűnelkĺjvetők igy pľóbálnak meg a kameľfü látóköľéből kikeľĹilni, ezért a ľendőľség igyekszik
fellépni ellene. A céliranyos felađat meghatározás alapján a Térfigyelő Szo|gźůat a kameĺłĺk
segítségével próbálja meg a |akőházak, kapualjak köľnyékén a gyanús személyeket kisziĺmi,
illetve a bekövetkezett bűncselekmények elkövetőit elfogni. A VIII. ker. Rendőrkapitĺínyság
munkatĺĺľsai az iđei évben is tĺibb olyan személý fogtak el és vontak btintetőeljárás alá, akik a
biĺne lkĺlvet és ezen mő ďi át v źiasztottźlk.

J e|ző|ámpákkal kapcsolatosan :

A Horváth Mihaly téri je|ző|ámpźxa| kapcsolatosan - hatáskör hiányában - nem áli
módomban válaszolni. Kérdését megkiildtfü a haüískönel rendelkező hatóságnak, a
B udap e sti Közlekedé si Kĺi zpont Zrt-nek (B KK) v á|aszadás célj áb ól.

X 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
www jozsefvaros.hu



BUDAPEsT FŐvÁnos VIII. ľrnÜĺBľ
JÓzsnľvÁnosI Ôľxom.ĺłrwzłľ

PoLGIłRMESTERI HrVATAI.A

Kiiziis képvÍs elő felĺiryeletĺ szeľve vonatkozás ában :

Atnsashazak mfüĺidését a ttjbbszor módosított2003. évi C)oo(III. törvény szabá|yozza. A
törvény z0|O.júniusi módosítasakor hatályon kívĹil helyezték atarsashźni törvény iigyészségi
t<irvényességi felügyeletére vonatkozó szabźiyozását, ugyanakkor a módosítas nem nevezett
meg törvényesség feltigyeletre jogosult szervezętęt. Ha a kcizcisség éves foľgalma meghaladja
a húszmillió forintot vagy az ďapító okirat szerint a kiilön tulajdonban lévő lakasok és
helyiségek szźlma meghaladja az ötvenet, a sztlmviteli szabályok szerinti könywezetés és
beszámoló ďapjĺín készitett éves elszĺĺmolás és a következő év "költségvetési javaslat
elkészítéséhez gazdaságí ellenőrzést segítő személý kell igénybe venni. Gazďasági
ellenőrzést végezhet a sziĺmvitelről szóló tĺirvény szerinti kĺinywiteli szo|gá|tatás végzés&e
jogosult szolgá|tatő vagy okleveles könywizsgźůői képesítéssel rendelkęző és regiszttźLlt
személy. Abban az esetben, ha a jogszabáIy a|apjźn nem ktitelező a segítő személy
a|ka|mazźsa, a ĺrlajdonosok akkor is dönthetnek egy megfelelő személy kiválasztásaľól és
ďkalmazásĺíľól.

- Tájékoztatom továbbá, hogy a tulajdonosi kĺizösség a törvényben ľĺigzített lehetőségekkel
élhet a következők szerint:

Ha a kozgyrĺlés hatráľozata jogszabźly vagy az aLapítő okirat, illetőleg a szervezeti-

miíködési szabá|yzat rendelkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges

sérelmével jtr' bźrmely tulajdonostars keresettel kérheti a bíróságtó| a határozat

érvénýelenségének megá|Iapitását a hataľozatmeghozata|źLtő| szźtmitott hatvan napon

belül. (42. $)

A kozgyii|ésro| jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvbe báľmely tulajdonostiíľs

betekinthet és alľól _ másolati ktiltség megfizetésével _ másolatot kéľhet. (39. $ (3))

A kozgýlés a kĺiz<js képviselőt, illetőleg a szźĺmvizsgaló bizottságot bĺĺľmikoľ
felmentheti. A felmentett közös képviselő a kozgyu|és hatáĺozata alapján, az abbarl

meghatáĺozott feladatok végzésével és vźitozat|an díjazás ellenében köteles az új

kĺizĺjs képviselő megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől szĺámított kilencveneđik
nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését. (28. $ (3))

A közös képviselő - ha a kĺĺzgyulés megbízatása a[ől' felmenti - ktjteles az új közĺis
képviselő részére a megválasztásátő| szźtmitott 30 napon belül írásbeli jegyzőkönyv

alapjźn, a tźlrsashźuła vonatkozó összes iratot, eľről szóló teljességi nyilatkozattal
egytitt, átađnĹ (48. $ (3))

1.

2.

a

4.

X 1082 Budapest, Baross t. 63-67. B 459-2100
www.iozsefuaros.hu
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5. Kötelező a kózgyíIés <isszehívasa" ha azt a fulajđoni hanyad 1/10-ével ľendelkező
tulajdonostrársak a napiľend, az ok és a közgyíílési hatźlrozatra tett javaslat
megielölésével írásban kérték. Ha a kĺĺzös képviselő a kérés kézhenétęlétől számított
30 napon beltili időpontra a kozgyu|ést nem hívja össze, azt a harmincadik napot
kĺjvető 15 napon beltili időpontra a szźtmilzsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén
az összehívást kérő tulajdonostaľsak vagy az źttahfu. íľasban megbízott bármely
tulaj donostárs j o gosult összehívni. (3 5 . $. (2)

A szelektív hulladék5ĺűjtés vonatkozásában

A szelektív hulladékgyrijtésľe a jelenleg érvényben lévő környezetvédęlmi jogszabályok
szerint nem kötelezhető sem magán-, sem jogi személy. Erľe lehetőséget a Fővaĺosi
onkormanyzat biztosít egyÉszt a közteľületekĺe kihelyezett szelektív hulladék gy,Jjto szigetek
konténereiben, másľészt onkoľmźnyzatlsĺlk, a Recycle Hungaľy Kft-vel kötött, hźnhoz menő
szelektív hulladékgffi tési szerzóďéssel.

Kérem tájékońatásom szíves elfogadasát.

Budapest, 201I. december ....

2011 Ü[Ü 1 5

Tisztelettel:

ĺiľrrrĹ7
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Por,cÁnľmmERl HIvATALA

u.
Dn.KocssMÁľÉ
poĺcÁnľmsrnn

108lBudapest

Ügyiĺatszám : 02-83 8 l 20I | .

ĺJ gylĺtéző : Rácz Gabriell a
Telefon: 313-5607, 3 14-1 098
Fax: 333-9535

e-mail : info@kisfalujozsefu aľos.hu

Taľgy: K<izmeghallgatás

Tĺsztelt Uľam!

A 2011. december 15-i közmeghallgatásra benyrijtott kérdésérę vźiaszotva, a Taľsashaz
cinkormanyzati tulajdonú lakásbérleményeire vonatkozóan az a|źĺbbia|aő|tźljékoztatom:

A Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft. onkormtnyzatiHtu,kezeló kodája - hatásköri
lehetőségeinek figyelembevételével . béľlemény ellenőrzés eszkcizével élve vizsgźůja a
bérlemények használatát, illetve az éIewite|i problémakat' Amennýben a bérlő lakáshasználata,
va1y az együttélés szabá|yaíhoz,házirendhez va\ő negatív hozzá źl|ásatapaszta|ható, úgy első
körben a bérlő(k) és családtagjai felszólításra kertilnek, indokolt esetben, a VIII' keľiileti
Rendőrkapítźnyság Közľendvédelmi osztźĺ|y keriil bevonásra. Az e|jźrás soľán fent nevezett
szervezetęk egytittesen vizsgźijźt<ki az é|etvitelből adódó problémakat, melyekről jegyz(5koĺyv
készül. Komolyabb szabá|y vagy törvénysértési esetekben hivatkozott hatóság eljárást indít,
illetve a Lakástörv ény aLapjźn a bérleti jogviszony felmondásra kerül.

Amennýben a rendőri jelentés azt tźmasztja aIä, hogy a bérlő vagy a lakáshaszntiő és
családtagsai, az általuk hasznźit bérleméný életvitelszeníen lakják, azt renđe|tetésének
megfelelően használják, illetve akivezényelt rendőr<ĺk sem tapasztalnak renitens magatartást
és/vagy arra uta|ő információ sem jut a birtokukba, u1y az onkormźnyzati Házkeze|(5 Iĺoda
további kényszerintézkedést, hatáskör hiźnyáb aĺ nem tehet.

Természete sen aZ e|játás folyamaĺr Íigyelembe vételre kerülnek az adott időszakban tcirténő
lakossági/tulajdonosi bejelentések, melyek gyakorta aZ e|járźs megindításának a|apjhll
szolgálnak, valamint az esetleges jogi eljaľásoknál ís felhasználásra keľülnek'

A továbbiakban felmęľĺilő magataĺtäsbeli problémák esetén, az önkorm änyzatí tulajdonú
ingatlanokban élőkkel szemben, panaszbejelentéssęl élhet a Polgármesteri Hivatal Haiosagi
Ügyosztály Szabályséľtési Irodájaĺr (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.II. emelęt 2IO.),valamiňt
a Kisfalu Kft' onkoľmźnyzatiĘázkezę|o Irodájan (1082 Budapest, Tavaszmező u.2')

Kérem tÍ$ékoztatásom tudomásulvételét,

Budapest, 2011. december ...

X1082 Budapest, Baross u. 63-67.@ 459-2100
www jozsefvaros.hu
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részére

Budapest

Ilrtató száĺlr : 02-838 l fO 1 1

Íjgyintéz(5: dr. Nagy Krisztina

Telefon: 459-21'00

Táľev : Kozmeghal|gatős

Tisztelt Uľam!

A 2o.'1. december l5-én taľtandó ktizmeghallgatźsra bektildott felszólalási lapján a

hajléktalanok helyzetének javítás źna|, !őzsefuaros teheľmentesítésével kapcsolatban kíván

fudakozódni, konkrét kérdést azonban nem foga|mazott meg. Jelen levelem mellékleteként

megktildom Önnek a rÉrBr-programĺól szóló tájékoztatőt szíves tanulmányozäs cél.jźlbő|,

bizombenne, hogy abban minden kéľdésére megfialtija a vźiaszt.

Kérem tźĄ eko ztattĺsom tudomásulvételét.

Budapest, 2011. december . -. -

Tisztelettel:

'M#,/h
Đr. Kodĺĺis lt,ĺĺte

to''Ť"ster 1
*ĺ,

X 1082 Budapest, Baross t. 63-6'7.8 459-2100
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201I. DECEMBER

L a|<hatási, E l efu ite l i, L e lki - s e g íts é gnyuj tás i é s

E gzis ztencia-teremté s i Közo s s.égi Pro gľarn
(tEtEK-Program)

modellkísérlet a haj léküalanok komplex rehabilitációjára Józsefuárosban

2011. decembeľ

Kidolgozta és miĺkiidteti:

Józsefuĺírosi onkoľmĺán yzat és intézményei

Józsefyárosi Polgĺírmesteri Hivatal

Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekj óléti Központ

Józsefuáľosi Várostizeme|tetési Szolgálat

Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat

Kisfalu Kft.

Plév8 Zrt.

Józsefuárosi Köziisségi HánakNonprofit Kft.

E gvtittmiĺkiĺdő szervezetek:

B aptista Szer etetszo|gáůat

Üdvhadsereg Szabaderyh áz Magyarorszétg

Közremiĺködő szeľvezetek:

a Budapest VIII. keriiletben mÍĺkĺjdő egyhazi és civil szervezetek

J ózsefu áro si Ktizterĺil et-feltigyelet

BRFK VIII. keriileti Kapitánysága



TłRreroľĺrccyzÉr

I. Helyzetkép, előznények ........'.......3

II. A LÉLEK-Program célja.............

III. A Lakhaüási, Eletviüe|i, Lelki'segítségnyújtasi es Egásáencia-tełemtesi Közösségi Pľogram alprogramjai ...9

Menüonílrís, a LÉLEK-Pont működése...... ..............-.l0

Foglalkoaatás és lakhďás, atÉtE)x'Ház működése ....................l4

Nem foglalko

IV. A hajléktalansĺág megelözése. ..................,.....|7

Mellékletek

l. sz. mellékleÍ A Baptista Szeľetetszolgálattal köttitt együttműködési megállapodás
2. sz. mellékleť Az Üdvhadseľeg MaglarorszÁgSzabadegyhrízza| kiitött együttműktidési megállapodas
3. sz. me| léklet: Adatlap a LELEK.Pľogramba tłiľténô' jelentkezeshez
4. sz. melléklet: Szolidariüísi fęlhívás Józsefuĺáľos közcisségének
5. sz. melléklet Jóüekonysági koncert szőrő|apja



BudapesÍ Fóvlĺms VIIL ker|I|eÍ

ufu..eK-pansnłH

2OII. DECEMBER

I, IJEĺv znTKÉP' ELlzMÉ NYEK

Józsefrĺíros terii|etén aze|mÍilthúsz évben jelentős méľtékben koncentrálódtak a hajléktalan.
ellátási intézmények. A főváľosi adatokat tekintve a keľületben van

beléptető szálláshelyek, speciális menedékhelyet fiĺttitt utcą átmeneti szíllók) kiizel
negyede (23%)

négyszerese

ar ány szálmának ktize l ötszöriise.

Mind abszo|rit számokban, mind arányokban jelentősen több ftľőhely van a kerületben, mint a
Íiíváros mĺís ľészein.

A keľÍilet által kidolgozott és végrehajtott az eurőpai uniós forrásokbóI is támogatott szociális
viárosrehabilitĺációs mode|l.kíséľlet, a Magdolna.progÍam kapcsán készĺi|t elemzések
mega||apítottát hogy a keľii|etben ta|őlhatő férőhelyek ktizel fe|e (47%) a Magdolna-
negyedben ta|áihatő. A Magdolna-negyed a VIII. kerii|et Fiumei út _ Baross utca _ Koszorú
utca _ Nagyfuvaros utca - Népszínház utca által köľĺi|határo|t terü|et amely a negyedet
átsze|ő Magdolna utcáról kapta a nevét. A Magdolna.negyed elsősorban az ideiglenes, tehát
nem tartós szá|láslehetőséget nyujtó intézményekben bővelkedilq így természetes az azokat
igénybe vevő kliensek cserélődése. A kö,zponti.elhelyezkedésíĺ ktiľnyZk et|átó intézményeinek
kiépítettsége, valamint további adottságai (Teleki téri piac, a Mátyás téri padot a slumos
terĹilet lakőÍlázainak nyitott kapui, az e|haĺyagolt kiĺmyezet) vonzzák ahaj|ékta|an és annak
tekintett embereket.

A hajléktalanok magas koncentráciőja a ki'Zteľületi állapotok javítaséú cé|ző er(5feszítéseket
nagymértékben m egnehezíti.

A hajléktalansággal kapcsolatban közvetlentil érzéke|hető problémák jegyzéke 2010
márciusában:

- a haj|éktalanok a száú|óra, melegedőbe, ételoszŁásra vérva a közteriileten várakoznat
növelve annak közľendvédelmi szempontú terheltségéq illetve nappali vándoľlásuk
(ollátó _ közteriilet _ boltoĘ italboltok _ ellátók) is hasonló problémát okoz;

: utcai árcsoľgás, ücsöľgés, lődörges, egy részĹik naprpal, a melegebb hónapokban éjjet is
,,e|fog|alja,, a tereket vagy azok egy részét, táboľt ver, ezért a tereket paľkoka|
jőtszőtereketnemlehetrendeltetés.szerűenhasznáini;

- a közterĺilet mint illemhely hasznáůata, sziikségiiket sok esetben a ktizterületen vagy
azokban a hazakban v égzit ahová pihenn i, a ludn i behrizódnak;

- köaeriileti alkoholfogyasztás (az alkoholáľusítók kíná|ataráépül erre a keresletre pI. a
Teleki téren), kábítő vagy bódító szerek szedése, részegen vagy bódult áI|apotban
történő kt'Zteľületi tartózkodás:
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- sok hulladék marad a kiizteriiletekeĄ amely egyrészt az utcai |étbö| fak,ad (nem
firyelnek a környezetľe), másrészt a kukĺázáshoz mint jővedelemszerzési módhoz
kapcsolódik (a társasházak elsaíllítĺísra vfuö kukáit, i|letve a szelektív
hulladékgyiĺjtöket felboÍítjät kit'irjálq a szétszőĺt szemetet otthagyják), a szemét
pedig vonzza a szemetet azÄz a normakövetés a nem-hajléktalanoktól is nehezebben
vĺírható el ery ilyen terhelt kiirnyezetben (betiiľt ablak effektus);
hajnali ,pmbeľpiaď,, a?Äzaza|ka|mi,,fekete munkaerő'' piacaaTeleki téľen;

. gyakran keriilnek verbális vagy akär afizikai eľőszakig ľajuló konfliktusba (verekedés,
késelés) eg5rmással, egyes esetekbęn a kiirnyéken lakókkal (elsősorban akkor, amikoľ
aháakpincéibe, kapualjaibą lépcsőfordulóibą kukáibą padlásaiba húzódnak be);
ahol sok a haj|éktalan, ott könnyebben válnak éidozattő (mega|ánő bánásmód,
koldusmaffi ą uzsonĺsok stb.);

- a kő.zterĺiletekeif,.nyitott kapuval rendelkező házakban, üres telkeken éjszakáző,
' tÁborozó hajléktalanolq akik valamilyen okbó| (pl. ita|ozős, veľekedés) miatt kitilĺĺsľa

kertilnek a szállókról

A Magdolna-negyedben készített empiľikus adatfelvételek tanrisága szerint az ott é|ő lakosság
a negyed egyik fontos pľoblémájának tekinti a hajléktalanságot, e problémaköľrel tehźĺ az
önkormányzatnak sĺatégiai megközelítésben kell foglalkoznią a problémát érdemben
csölĺftenteni képes, új szerü megoldásokat kell alkalmazri,.

20t0 máľciusában a Jőzsefvárosi onkoľmálnyzat képviselő-testiilete úgy döntött, hogy
cselekvési teľvet dolgoz ki a hajléktalan ellátással kapcsolatban. A cselekvćsi teľv elfogađott
cé|iai a kiivetkezőek voltak:

o A Józsęfuárosi onkormányzat biztosítani kívánja a keľĺilet lakói szíméira a tiszta,
higiénikus és biztonságos lakókörnyezeteĹ közteľtiletet.

o A Józsefuárosi onkoľmĺínyzat a kerület egészéttekintve 2 év a|attcsökkentenikivánja
a közterĺileteire nehezedő nyomást mely a hajléktalanok á|tal'i kiizterületi
,,túlhasználatb ő|', szilrmazik.

o A Józsefváľosi onkoľmányzat kezdeményezi, hogy a keľĹilet terĹiletén lévő
szolgáltatási kapaciŁás ne haladja meg a fövárosi áttlragot, a kerületi ellátłís diffeľenciált
ělta|akítésa során a kerület tertiletén a legalsó szintĺĺ szolgáltatások csökkenjenek.

A cselekvési terv kapcsán szükséges kitémi arra, hory a fent hosszan vázo|t he|yzet
kialakulásában, a kŕőzterületi állapotromlást okozó arénýalan hajléktalan-ellátói tulkínáIat
kiépiilésében a keľiileti önkormányzatnak nem volt érdemi szerepe. Éppen ellenkezőleg, a
.'90-es évek végétól a kerĹilet mindenkori vezetői, döntéshozói konzekvensen képviselték azt
az áů|őspontot hogy a hajléktalan-ellátás teriileti elosztiĺsa a Fóváros egész teľiiletén Iegyen
arányosabb, igazságosabb. A feladat-telepítés és az e||óttő-ľendszęr ťlnanszírozálsi sajátosságai
miatt azonban éľdemben nem fudta befo|yásolni az eseményeket.

A hajléktalan-ellátiás _ a nappali melegedő fenntartása és az utcai szociális rnunka kivételével

- Budapest terü|etén a Fővárosi onkoľmányzat fe|adata. A Fővárosi onkormányzat döntésén
múIt teháĹ hogy saját intézményeit a fióváros teľiiletén hova telepíti, másrészt az el|étásban
jelentős szerepet vállaló egyházi és civil szervezetek is szabadon donthettek arról, hogy mely
kerületben és milyen ellátás-típusľa hoznaklétĺe intézményeket. A kíná|at hilzta maga után a
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keľesletet amely újabb intéz.nényet szolgáltatások (pl. utcai ételosztás) telepítéséľe
ösztiinözte a szereplőket. A kerĺilet ennek az ördögi kömęk azá|dozata.

Ahelyzetkíalakulásában még egy szempont játszott döntő szerepe! ezpedig a hajléktalan-
e||6tas mint feladat telepítésének elvi megközelítéséből eľedt. A szociális ttiľvény ugyanĺs úgy
rendelkezilg hogy a hajlékúalan személý ott kel| ellátni' ahol taľtózkodik. Míg az egyéb
szociális ellátások (pénzbeli, természetbeni ellátásot intézményi szolgáltatások) esetében
evidens, hogy a rászoruIó ott igényelhet ellátásĹ ahol a lakóhelye van, vagyis az a közösség
(tĺĺkoľmányzat) gondoskodik róla amelynek a ta14ą abban a pillanatban, hogy
hajlékáťlalĺ:hatását elveszítette, a közösségnek joga van őt elkĺildeni, eliildtizni, eltanácsolni,
sőt, ez tulajdonképpen éľdeke is. A helyben keletkező hajléktalansági probléma mogoldását
egyszeľĺĺen át lehet tolni egy más'lĹ a hajlékalanság kialakulásábąn vétlen köziisségre.

A központi lakcímnyilvőntartás adatai szerint Józsefuáľosban a keriilet közteľĺileteiľďés a
keriiletben műki'dő hajléktalan.el|átő intézményekbe 2500 haj|éWa|an van bejelentkezve.
Köziiliik mindiissze 300 olyan szomély van (|fĄ, aki Józsęfvárosban vált hajléktalanná. A
keriiletben é|ő, tartózkodó hajléktalanok 88%-a tehát más keľĺilejekben, illetve vidéken vált
hajléktalannĄ ellátásuk terhe, az ĺsmertetett extemális hatások költségeinek vise|ése
indokolatlanu| és igazsäglalanul sújtja Józsefuáľost.

A fenti döntés megsztiletését követően a keľület vezetése újabb intell.ĺ;ív táľgyalá5okat
kezdeményezett a cselekvési teľv céljainak megvalósítása éľdekében, de az ellátóľendszeľ
szereplői nem mutattak túlzott hajlandóságot a status quo felboľításĺíra. A keriilet tehát
egyedül maradt ezze| a pľoblémáva|, az e||átő-rendszer áta|akitását cé|zó.kezdeményezéséhez
érdemi segítségľe sem a többi keriilettől, se a Íővárostó|, se az ellátást végző szeľvezetektől
nem szĺámíthatott.

Ebben a he|yzetben a kerĺilet rigy döntött, hogy olyan lépéseket fog tenni, amelyeket saját
hatráskörben más szereplők bevonása nélkĺil is megtehet. Az egymással ö,sszefiiggő,
komplexen keze|t lépések két nagy terĺiletre koncentráltak:

- aközterĺiletek rendjének a helyľeállítása és megfelelő szinten taľ.tĺása

- saját fonásból, önként vállalt feladatként a keľületben hajléktalanná vá|t emberek új
szemléIehĺ e||átása

A közterületek ľendjének be|yteő||ítősa éľdekében a kiizösséget leginkább zAvaró, a
közterĹileti elviselhetetlen áIlapotokért leginkább felelős magatartásokra (pl. kukĺázás) új
szabéiysértési tényállásokat á|lapítottunk meg. Ezt követően belefogtunk a közterületek
rendjével, a kerület kőztisztasáryi ái|apotával és a terek-parkok rendben tartásźxa| megbízott
önkormányzati szewęzetęk fe|ađatel|étźtsának, struktúnájánat munkaszervezésének
ríjragondolásába. A cé| az volt, hogy valósítsuk meg a köztertileten elkövetett köztisztasági és
egyéb szabéúysértések következetes és a nulla toleranciát cé|ző szankcioná|ását" s az erőte|jes
rendészeti fellépés mellé olyan takarítĺísi, park- és útkarbantaľüási kapaciŁásokat tegyünk,
amelyek egyiittesen végül jelentősen emelik Józsefuáľos élhetőségi szingét.

Az erote|jes rendészeti fellépésre készĺilve a Polgármesteľi Hivata| Szabálysértési Irodáját 0-
24 órás szo|gá|atra állítottuk át annak érdekében, hogy a kiizterületen tetten éľt szabályséľtők
ellen azonnal és hatékonyan le lehessen folyüatni a szabáiysértési elj:írást. A BRFK VIII.
keľületi rendőrkapitányságáłva| egyĺittműködésben október hónapban közteľtileti/
közrendvédelmi akciót indítottunk. Az akciő ideje alatt a rendőrök és a kerüIeti közterĹilet-
felüryelők, kerti|etőrök erre a célra összeállított közĺis jáľőľosztagai szintén anap24 őrájáhan,
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a nulla toleľancia elvét követve és felhasználva a keľĺlleti kamerarendszer biztosÍtotta
technikai hátteľet 1100 ki'aeritlreti szaběilyséľtési elkövetőt éľtek tetten, és állítottak elő a
Szabáýsértési lľodáľa. Az akcióban egyébként több mint 50 kiirözött személyt is sikeľtllt
elfogni.

Az akció elindítása a közteľüIeteken szinte az-onĺa| éreztette hataút. A köztisztasági
feladatokat vé;gző Városĺizemeltetési Szolgálat adatai szeľint a keĺtilet tertiletéľöl egy nap a|att
összegyĺijtött közteľĺlleti szemét mennyísége az egyhatmadára esett vissza. A Szolgálat, ahol'; enő'l később majd részletesen is szőt ejtiink - hosszú idó őta foglalkozhtunk
hajléktalanoka! a lecsiikkent köztisztasági terhelés ktivetkeztében vá|tozatlan mennyiségű
munkaerővel immáľ naponta képes kitakaĺítani Józsefváros teljes terĺiletét. Ehhez korábban
két nap kellett. Így aköztisztaság állapo1ának elérése és fenntartása sokkal hatékonyabbővá|\
Józsefuĺíros minden tere és utcája ugyanakkora nífoľdítással naponta kítakarítható.

A közrendvédelmi akció és a takaritÁsi feladatok áúszervezése, optima|Ęálása eredményeként
néhány hét alatt olyan rendezett lett a keľtilet, amiről az ítt lakók koľábban csak álmodhattak.
A józsefuáľosiak - a hideg idő beköszönte ellenéľe - ryoľsan és öľömmel vették újra
birtokukba éshiasznő|ták annak célja szerint a parkoka! játszóteľeket

A közrendvédelmi akció meghirdetésével eryidőben az iinkormányzat kinyilvánította
sz:ándékáĄ hogy a keriiletben hajléktalanná vált emberek felkarolĺísa érdekében komplex
progÍamot do|goz ki és indít útjára. A kornplex pľogľam célją hogy felszámolja a
hajléktalanságot, hogy kivezető utat reintegľációt biztosítson a kiizössę hajléküalanná, véit
tagjaínat aĺnennyiben sorsuk jobbra fordulása érdekében maguk is eľőfeszítéseket kívánnak
tenni. A pľogram elnevezése: LÉLEK-P,rogram.
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II. A LELEK.PRoGRAM cÉĺ^rĺ

Az e|őző fejezetben több vonatkozásban is szót ejtetttlnk arról, hogy miért nem taľtjuk
megfelelőnek a mai hajléktalan.ellátási ľendszeľt. Egy szempontot hagyüunk még éľintetlenül,
ez pedig az ellótąs céljának a kiirüIjárása. Számos tanulmány, vizsgő|at és szakéľtői anyag
lelhető fel a nyilvánosságban azĺ-a|kapcsolatban, bogy a mawar,hajléktalan-ellátás mílyen
szakmai problémákkal kĺizd és, hogy ezeknek mi az oka. A magunk részérö| ebben a vitában
azokka| éľtĹink egyet, akik azt mondjálq hogy a jelen|egi e||átas nem ösztönöz akivezetésre.
Azaz,,e||átjď'a hajléktalant, eteti, rubázz.utisz.tálkodási kiĺrtilményeket biztosít, fedelet nyujt"
azonban néhány ígéľetes, de maľginálís kíséľ|eti progľamtól eltekinwe nem gęgít a
hajléktalanoknak a rehabilitĺícióban. Ellenkező|eg az egész rendszer tlgy épill fel' hory
véghatásként a hajléktalanság nem egy átmeneti é|ethe|yzet, hanem egy talán soha el nem
mriló állapot.

A LÉLEK.Pľogramot ezert űgy terveztiik meg és miĺktidtetjiilq hogy az abban részFlevő már
az elején legyen vele tisztrĺban: ha a segítségiinkke| végigmery a közösen megteľvezett úton,
akkor belátható időn belül megszÍĺnik hajléktalan lenni, és éľtékes, tevékeny, rijľa
beilleszkedett tagja lehet Józsefuiíros köziisségének.

A hajlék.talanság nem egyik napról a mrásilaa bekövetkező é|ethe|yzet, hanem az esetek
tulnyomó többségében egy évekig tartó lecsúszási folyamat végállomása. A hajlélc.üalanná

válás tipikus példĺíja az a középkoru ferfi, aki valamilyen szenvedélýetegség vagy egyéb
antiszociális vagy pszichés eredetíĺ pľoblémĺĺja miatt elveszíti a munkahelyét, iokozatosan
tönkremegy a családi é|ete, aház'asságaválással végződit ahol a gyerekek binonsőga miatt a
kis alapterĺiletü vagy éľtékesíthetetlen lakóingatlan kizĺĺľólagos használatĺát a vo|t feleségnek
ité|i a bíróság. A fedél nélkiiliség éi|apotába ekkona málr egy demotivált ember kerül, akinek
önerőből való visszakapaszkodásőra, az é|ett$rakezdéséľe nincs sem eĘe, sem képessége. A
hajléktalan kiiziisségbe va|ó bekerüIés egy speciális szubkulturáva| val'ő ta|áikozźlst jelent,

aminek egészen más noľmaľendszere, mindennapi életben-maradási technikáją még saját

,,tolvajnyelve'' is van. Ez a szubkultúľa _ megteľhelve a haj|;ékta|anságot övező nogatív
társadalmi megítéléssel _ igen hamar képes elfeledtetni ahétkĺznapi egyiittélési szabéůyoka!
a tarsadalmi elvárások iránti megfelelés késztetését felváltja az iĄ soľstarsak közé valő
beilleszkedés igénye. Ha a hajléktalan nem elég szerencsés, hogy a fedél nélküliség kezdeti
időszakáhan éľtő és befogadó, a kivezetésre, a normál szociáIis képességek megÍartősára

sarkalló közegbe, intézménybe, szociális szakembeľhez kerüljiin, aYkor az esélye a
visszakapaszkodásra a minimálisra csökken.

A jelenlegi e|látó-rendszeľben a hajléktalan a szociális munkásokkal az egyes ellátó-
intézményekben találkozik. Minden egyes intézményben rijra és újra ismęrkedéssel kezd,
újabb és újabb szociáIis szakembereknek kell megkiizdenie a biza|máért, s ahogy e|hagyja az
intézményt, a szakember nem képes a sorsát - esetleges újbóli felbukkanásáig _ nyomon
követni. Az információk nem érnek ö'ssze, a vidéken hajléküalannő vá|t ember múltjáró|'
élettörténetéről, személyiségéről, képességeiľől a pesti ellátó szociális munkása annyit tud,

amennyit a hajléktalan megoszt ve|e. Ez a he|yzet sem a szociális munkásnat sem a
hajléktalannak nem jó, mert egyrészĺó| vá||a|hatat|an szakmai kompromisszumokra
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kényszeľÍt, ąmínek gyakÍan kiégés a vége, másľészt ľengeteg visszaélésre ad lehetőséget
mindkét oldalľól.

A megoldás kézenfekvő: a hajléktalant ott kel| azonnal és hatékonyan kivezető típusú,
komplex ellátásban ľészesíteni, ahol ismerit ahol a családi kapcsolatai, múltja még
feltérképezhetö, ahol ismeń a köľ'ĺryezetet, ahol a szubkultúrětba va|ő elmeľiilést neÍlezíti,
akadá|yoza, a régi, még nem hajléktalan lét iisszes szociális koteléke. (Az ideális wrsze az
lenną ha máľ a hajléktalannővá|ős hosszu útján, idejekoľán megtöľténne az éĺtő beavatkozás,
erről a később'iekben, aĺnege|őzés kapcsín még ejtĺink szót.)

A komplex ellátásnak pedig ana kell irányulnią hory az önő||ó otthonban történő élewitel
feltételeit segítsen a hajléktalannak megteľemteni. Leýyen önálló egpisztenciéĺją uM legyen
állandó, lehetőleg munkából szátmaző jiivedelme. Képes legyen ut Úlgy beosztani, hogy
abbóI a |aY.hatźsáúönállóan biztosítani tudja. Irgyen olyan csopoĄ társaság, k<izösség, amely
őt befogadja és gondját viseli. Végezetiil mindezen állapotokat képes leryen fenn is tartani,
azaz ha fellelhető olyan eľedendő ot amely őt a lecsrlszás |ejtőjén elindította" az is
megoldódjon, de legalábbis kezelést kapjon (fiiggőség pszichés betegség ĺskolázatlanság,
szocia|izőciós hiányosságolďtévutak stb.).

Szakmai kiizhely, hogy a hajléktalann ä váĺ|ős és a hajléhalanságból való kikeriilés nem csak
szociális kérdés, összefiiggése az egészsé.guggyel, fog|a|koztatÁssal, a |akősgazdá|kodással /
lakaspolitikával, idősiiggyel, oktatiíssal, kriminológiáva|, pszichológiával stb. kézenfekvő. Az
önkormányzatnak azéľt sikeľĺilt mĺndiisszp két hónap a|att a Programot kidolgozni és
elindítani, meľt saját intézrnényrendszerén beltil, illetve már meglévő kontakÍhálójában
mindezen szaktudás azonnal és kü|tinösebb erőfeszítés nélkiil rendelkezesére á|It. Csak a
meglévő erőfoľrásokat kellett, igeu., mĺásfajta szemléletben, projekt-szeriĺ mÍĺködéssel
felhasználni. Az a köriilmény, hogy az önkoľmĺányzat sajźÍ pélubőI fogott neki a munkának,
bźr amai fomáshirĺnyos kiiltségvetési keľetek köziitt szĺámottevő megteľhelést je|entett mégis
megkíméIte a programot azo|<tó| a büľokratikus akadályoktól és rossz szakmai
kompľomisszumoktól, amelyek külső, például uniós fonások esetén gyakofta fellépnek a
hasonló modellkísérletekben. Csak aľľa kellett költentink, ami az e|képzeléseink szeľint
céIszerÍĺ volt, arra viszont pont annyit költhettiint amennyire szükség volt a célok eléľéséhez
elengedhetetlen alapfeltételek megteľemtése érdekében.

A kiivetkező fejezetben részletesen bemutatjuk a lÉtpr-pľogram alprogľarnjait, érzéke|tetve
egyrészt a komplex megközelítést, másrészt amár rendelkezésre ál|ő erőfonäsok, eszközök
felhasználásának e|ĺínyeit.
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Itr. A L^łxgAľÁsr, Ér,ľľvrľnr,l' LELKI-sEGÍTsÉGNYÚJTIłsI fr,s EczlsznENclÁ-
TEREMTÉsI KÖzossÉcl PnocR^M 

^LPRoGR^MJ^I

A Program elnevezésében hordozza az egyes fióbb pilléreket (lakhatás, mentorálás, lelkĹ
gondozás, foglalkoztatás, közösségí összefogás), ismeľtetésükľe nem a betűszóban elfoglalt
helyĹiŁ hanem egymásra épülésiik logikai sonendjében keľül sor.

Bevezetőként azonban fel kell vĺízolnunk a Program végrehajtási stľuktúráját' ha úgy tetszik a
létrehozott, illetve felhasznált intézményi hátteľet.

r,Ér,pr.pont: a Program ĺigytrlszolgálati feladatait ellátó információs és belépö pont,
továbbá az eryéni esetkezelésért, a Programban résztvevő önkoľmányzati és kĺilsó
szeruezptek részvételének kooľdiná|^őért" a mentorálásí alprogľamért felelős szakmai
műhely. Elsődleges célja a józsefuárosi hajléktalanok segítésének koordinálásą a LÉlpr-
Progľamban tiiľténő ľészvételiik vagy egyéb segítési foľmák igénybe vételének támogatása. A
LELEK-Pont valamennyi éľdeklődőnek infoľmációt nyújt' az il|etékes hajléktalan
embeľeknek pedig személyre szóIó segítő progľam kidolgozísában és megvalósításában
műktjdik közre, szolgĹ|tatásai térítésmentesek. A LELEK-Pontot szervezeti|eg a családsegíto
és gyéřińekjóIéti központ részeként, 3 új, hajléktalan-ellátásban jáľtas szociális munkás,
illetve egy szociális asszisztens felvételével, ťlzikai|ag egy erre a cé|ra áta|akított
önkormányzati helyiségben hoztuk létľe.

ľ,Éĺ,Bx IďLáľz: AProgram foglalkoztaüísi és lakhatási alprogramjainak komplex megvalósítási
színtere, a Progľam keľetei ktizött fog|a|koztatott hajléktalanok szolgá|ati szá||ása (védett
sza||ős). A szźi|ás szolgáltatiásaiérthozz,áĄárulást kell fizetni. A LÉLEK Házat szeĺłezeti|eg a
fog|a|koztatéĺst végző VárosiŁemeltetési Szolgálat részekén{ ťlz;ikailiag egy eÍTe a cé|ra

áta|akított" i'nál|ó telken álló önkormányzati helyiségcsopoľtban hoztuk |étre.

Váľosüzemeltetési Szolgálat: Az önkormányzatnak a program kidolgozásával és
beindítĺĺsíva| párhuzamosan átszervezett, integrźt|t intszménye, amely valamennyi, a kerĹilet
közterületeivel kapcsolatos üzemęltetési és közrendvédelmi feladatot e||áttja, illetve
koordinálja. (Ktĺzteriiletek takarítĺísa; parkok, egyéb zöldfelĹiletet jáúszóterek gondozása,
karbantartĺása; kisebb úthibák javítása; köĺeľĺileti szemét elszÁ||ítása, tömtirítése; a
kiizteriiletek hasznosít.ásában, a közrend, kőzbiztonság fenntaľtásában, önkormányzati
ľendezvények szerlĺezésében, rendjének biztosítísában való közremiĺködés; Teleki téri piac
Ĺizemeltetése.) A Pľogľam foglalkoztatási és lakhatási alprogramjának központja. Az
intézmény' illetve jogelődje a köztisztasági feladatok e||átására a Progľam előtt is
fog|a|koztatott hajléküalanokaĹ akik több mínt egy éve stabil, megbízhatő munkaerőnek
bizonyulnak, ekként szerepet kapnak a Program mentorálási alprogľamjában.

Baptista Szeľetetszo|gáÄat: A Progľam szakmai részletkérdéseinek kidolgozásához, va|amint
a céloknak megfelelő miĺködtetéséhez e|engedhetetlenül sziikséges volt olyan ktilső paľtneľek
bevonása, aklk az önkoľmányzatintézményeiben meglévő szakmai fudást a haj|éküalan-ellátás
terén szprzett széles ktiľiĺ ryakor|ati tapasztalatokkal, knowhow-val fudják kiegészíteni. A
Baptista Szeretetszolgá|atta| az önkormányzat egyittmiiködési megállapodást kötött, amelyet
az 1. sz. melléklet tarta|maz. A Szeretetszo|gáiat az a|ábbi 4 Íő teľiileten segíti a tBtpr-
Pľogram megvalós ítását:



r észv éte|, tanácsadĺĺs, szuperv ízió.

> A szakmai módszeľtan gyakoľlatba való átii|tetése soran folyamatos szakmai
támogatas a LÉLEK-Pont munkatáľsai számárą a team-üléseken,
esetmegbeszéléseken való ľészvétel.

végrehajtó Józsefuárosi VárosĹizemeltetési Szolgálattal, szakmai tanácsadás mind az
alprogram kidolgozĺsą minđ annak megvalósítĺása soľán, továbbá a tÉllF,r rĺaz
férőhely-kapacitásátn feliil a fogla|koztatasban résztvevó hajléküa|anoknak szől|őshe|y
biztosítása.

> A LÉLEK-Program komplex fog|a|koztatasi és lakhatĺási ľészprogramjába be nem
vonható, nem foglalkoztlaüási rehabilitációt igénylő hajléküalan személyek elhelyezése,
igény esetén az egyéni esetkezelés átneneti vagy végleges átvállalása.

tidvhadseľeg Magyaroľszág Szabadegyház: A Progľamot tiámogató, annak végrehajtásában
szintén szerepet vállaló másik egyiittműkiidő szerződéses paľtneriink. A szerzódést a 2. sz.
melléklet tarta|mazz'a. Az egyiittmükiidés elsősorban a lakhatĺĺsi részpľogramot érinti, két fr
területe:

feľőhely-kapacitásán felti| a fog|a|koztatźlsban résztvevő hajléktalanoknak szállłáshely
biztosíüása.

vonható, nem foglalkoztatźsi ľehabilitłĺciót igénylő hajléktalan személyek elhelyezése,
igény esetén azegyéni esetkezelés átmeneti vagy vég|eges átvállalása.

Az Udvhadsereg ezen feliil a mentoľálási és köziisségi alpľogľamokban Ís szerepet kap,
amennyiben a családi kapcsolatok visszaépítése, eset|eg gyoľmekek Yagy gyermekes családok
elhelyezése válik szükségessé.

Józsefváľosĺ Kłiziisségi H;ázak Nonprofit KÍt.: Az önkoľmányzat kiemelten közhasznú
társasźęa, amely azza| a céIlal jött létre, hogy Józsefuárosban és azon beliil is kiemelten a
Magdolna-negyedben elindítsa és ösztönözze a szociális integrációs folyamatot. Legfontosabb
intézménye aKeszýíigyáľ Közösségi Haz@udapest VIII. Máýás tér 15:). AKesztyugyárban
működő - a Progľam szempontjából jelentős - funkciók az áll:ásklub, az áilásbörze és az űn.
női csopoľt, amelyek eryĺnásra épiilve kata|iza|ják ezeket az integrźrciós folyamatokat. A
Progľam mentoráIási, lelki-segítségnyujtási és közösségi alpľogramjaiban működik közre.

Józsefyáľosi Egészségĺigyĺ Szolg áůat: az tinkormányz at ťenntarlźtsłíban működő jáľóbeteg
szakellátó intézmény. A Pľogramban résztvevő haj|éktalanok egészségügyi e||átasáú végzi,
illętve szęrvezi.

felsorolt szervezetek, intézmények az alábbi feladatok megoldásában működnekA ťent
együtt.

MBľľon,fi,Ás. A LÉLEK-Poľľ ľĺÚxooÉsr
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A LÉLEK-Program egyik kulcselemą hogy a Pľogramban va|ő részvétel alatt minden
hajléktalan személyre szabott gondozásban, egyéni esetkezelésben részesĺll. Az esetgazÄa a
teljes rehabilitácíós folyamatban uwanaz a szociális szakember, fllggetlenül attól, hory a
hajléktalan éppen hol és milyen szo|gá|tatásban részesĹil. Fontos alapelve továbbá a
Programnat hory amennyire csak a szakmai szabályok megengedik ,,kézen fogiuk'' a
hajléktalant. Tekintette| ana, hogy a Pľogľamban eltoltendő idöszak években mérhető, nincs
akadő|ya annat hogy az első időkben az egyes szo|gälltatások igénybe vételénél az |Jgyek
vitelét könnyítő, a megszokottnál jóval aktívabb segítségnyujtást biztosítsunk. Szeľetnénk
elkerĹilni, hogy pl. a hivatalos iigyek intézése vagy az egészségüryi e||átás során a hajléktalan
packáv,ásba vagy nemttirődömségbe iitkiizzön) s ez adott esetben demotivőIttá tegye a
Pľo gram fo lytat.ására.

A mentorálás elsődlegesen a LÉLEr-pont, illetve az ott dolgozó szociális munkások fe|adata,
de a Programban egyiittműködő vagy közĺemükiidő valamennyi szsrllezetnek jut szerep
abban, hory a hajléktalan befogadó, őt valóban segíteni akarő közeget találjon, és akőr tíz
évnél régebbi hajléktalanlét után is elhiggye, hogy végľe valóban érdemi esélyt kap a
felemelkedésre.

Az egyéni esetkezelést végzil LÉLEK-Pont egyben a Program belépő pontja is, itt érdeĺnes
tehát kitéľniarrą hogyan is mĺiktidik mindez a gyakoľlatban.

A LÉLEK.Pont kéthelyiséges irodą melybőľ az első az ügyfelek fogadásźra, tájékoztatésára
szo|gáÄ, a második pedig azijgyintézésre, interjúzősra. Az tigyfeleket a hely ,,házigazdálja,,, a
szociáIis asszisztens váia, és pľóbálja csökkenteni teľmészetes fesziiltségüket. Az asszisztens
feladata az ugyféI źůlapotźnat szźndékánat helyzetének fe|térképezese, sziikség esetén a
krízis-helyzet megoldásának segítése, valamint LELEK-Pont és a LELEK-Proglam
munkájáról szó|ó téĘékoztatás nyt$tása (szóban és prospektusok átadásáva|). Az ügyféI
szátmára szükséges információkkal lehetőség szerint mindenkit e|Iát" a fontosabbakľól írott
adatokat ad át (szolg6|tatźsok, szallók' stb.).

A LÉLEK-Programban azak a hajléktalanok vehetnek részt, akik Józsefuárosban váltak
hajléktalannĄ és hajléktalanná váIásuk előtt Iegalább 5 évig igazolhatőan a kerületben éltek.
Azon ügyfe|ek széméra, akiknél a keľiileti illetékesség abeszé|getés alapjrín valószínűsíthető,
az asszisztens a jelentkezésre szolgáló adatlapot ad (3. sz. melléklet), és az okmĺányirodába
küldi őket, ahol azonnal ellenőľzik és igazo|1át hogy a hajléktalan illetékes-e vagy sem. Ha
igen, akkoľ az asszisztens időpontot ad, amikor azijgyfé|ta|á|kozhata szociá|is munkással, ha
nem, akkor megmarad az ligyintézési segítség, annak a pontnak a megfa|áiátsa, ahol a
hajléktalan a felmerĺilt szükséglete.kľe adekvát váiaszt kaphat.

Adatlapot egyébként az önkormźnyzat hivatalában és intézményeiben valamennyi olyan
iigyfélfogadó térben elhelyeztĺiĄ ahol hajléktalanok megfoľdulhatnak. A Progľamról még a
szabáiysértési eljárások során is tajékoz1atást adunk, adatlap a ktizterület-felĺigyelőknél és a
Szabáiyséltési Iřodán is kitölthető. Ha az adatlapot nem a tÉtEK-ponton töltik ki, azok
automatikusan megktildésre keľülnek az akmányiľodáľa, majd az igazolt józsefuárosi
hajléktalanok adatlapjai źúadásrakeriilnek a lÉlBr-pontnak. Ilyenkoľ azadat|apon megadott
elérhetőségen a LÉLEK-Pont kezdeményezi a kapcsolatfe|vételt. A Progľamról a
haj|éktalanok a kerüIeti újságból, illetve sajátos ,,riadóláncuk'' útján értesĺilnek.
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A LÉLEK-Ponton dolgozó asszisztens foľgalmi naplót vezetl, ahova minden éľdeklődő
ĺegiszháIĺásra keriil a szĺikséges adatokkal. A kötelezö adminiszháció vezetéséľe egyebekben
azanyainténĺlény családsegítő és ryermekjóléti központ gyakorlata a méľvadó.

A szociáIis munkĺás az e|ső találkozáskor a személyes kapcsolat kialakítása mellett (Hogy
van? Mit szeretne? Miért most jt'tt? Mit gondol, hogyan és mene lehet tovább lépni? Milyen
kapcsolatai vannak? stb.) az első interjú adat|apjőt és az Esetnapló Fedőlapot is kĺtölti. Ez,
valamint az eröforrások feltérképęzése történhet több alkalommal, a cé| a7, how szociális
diagnózist lehessen készíteni, me|ynek részekéntazoka pontok látszanat melyeken azügyfé|
e l södlegesen v äůtoztatni kíván.

Az interjútól, megismeréstőI, élethelyzettől fiiggően a szociális munkás és az ĺiryfél néhány. 
alkalmat követően megállapodik az együttmĺĺködés módjában és időtaľüamában, amit ínásban
is röpítenek. A megállapodásnak megfelelően az íhgyfé| vagy részt Yesz a LÉLEK-
Progľamban vagy nern' utóbbi esetben a lÉlBr-pont segítheti tovább az egyéb szenlezetek,
szolgáltatások nyújtĺásával, de a hajléktalan dtĺnthet úgy, hogy nem kívánja ezeket igénybe
venni. Ebben az esetben tźljékoztatÍń kell, hogy a Pont szátmáta ettől fiiggetlenül a
későbbiekben rendelkezésľe álI, és fontos, hogy a 

''szem 
előtt tartására'' lehetőség nyí|jon.

Az esetfele|ős az elsö interjút készítö szociális munkás (esetleges cseľét az ügyfé| vagy
segítője kezdeményezhęt, de team-diintés sziikséges hozző). Az esetfelelős az együttműködni
kíVánó iigyfél ligyét team.iilésre viszi, ahol a kiiziis irányokról döntenet ennek megfelelően
kiitik meg a megállapodás(oka)t. A megállapodások elősztir konkľéĹ bdátható, ľövid időľe
szóló ,,pľogramoľ'' melyek a közös munka sonán mélyülhetnek. A megállapodások
értéke|ése, újak megkötésének előkészítése a teameken töľténit legalábbis az e|ső időszakban
_a rutin e|sajiltításáig _biztosan.

A LÉIEK Pont által segített iigyfelek és esetfelelőseik a kapcsolat kiépítéséig heti
rendszerességgelta|á|koznĄ majd a segítő fo|yamata legintenzívebb a LÉLEK-Pľogramban
részt vevőkkel maľad. A mrás szervezeteknél, intezményekben elhelyezett hajléktalan
emberękke| (és intézményükkel) az egyiittmuki'désĹ információ-áramlást feladatmegosztást,
esetleges esetátadást inténnényenként megállapodásban fogjuk rőgzíteni. A LÉLEK-Pont
ĺnunkatársai munkájánakrésze a LÉLEK-Progľamban részt nem vevő, oda be nem keľiilő,
esetleg kieső hajléktalan emberek segítése is.

A LÉLEK-Program a benne részľvevőknek a LÉLEK-Pont teamje źL|ta| kiajánlott
szo|gá|tatásokat nyuj tj ą amelyek lehetnek :

* foglalkoztatás
.t. lakhatás

{. egészségügyi szűrés/allátĺĺs

* jogi és hivatalos Ĺigyek intézésében való segítség

{. szociális tĺímogatĺások intézése

* képzéseken, továbbképzéseken va|ő részvétel üámogatása

* közö,sségi szo|gźitatások. (lelki gondozás egyhazi vaw civil szeruezet ólta|,
Kesztyíigyárcsoportjai,LELEK-Házbanm'űködőcsoportokstb.)

* nem fog|a|koztatźlsi ľehabilitáció
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A fogla|konaÉlsi és lakhatási pľogramrész egy egymásra épĺilő' belső e|örelépési lehetőséget
biztosító komplex szo|gő|tatás, és a mentoľáIáson kívtil a másik legfontosabb újítása a
Programnak . Ezért a lÉlpx Ház mint védett szÁ||ás ve7.etóje tészt vesz a lÉlpx.pont hetí
team iilésein. e lÉlBr Ház és a LÉlpx-pont az egyéni esetkezelés mellett.a csoportos
szociális munka eszkö,zrendszerét is a|V'a|maz'za annak érdekében, hogy a Pľogľam kiilönböző
flázisaiban mindig a legmegfelelőbb segítési formát biztosíthassa. A munkahe|yilvédett
szíllásra történő szacia|izÁciő, a szÁ||áson a kiizö,sség kialaku|ősa, az egyĺtttélésbő| fakadó
problémák megelözese, kezelése, a pénzkezelés felfrissítése, a szolgálati lakásba költözés,
majd végiil a sajät bérlalcás mind olyan változások-fejlődéset melyek előkészítése, az ugyfé|
ezeken töľténő végigkíséľése valamennyi szeľeplö közös fe|adata, Ennek megfelelően az e|ső
ĺdőszakban heti rendszerességgel történő kapcsolatüaľtás ryakorisőga és helyszíne a team-
diintés szerint v áltozlk.

Az iigyféÍ és a LÉLEK-Pont mint egyéni esetkezelö eryiithnűktidése a következőképpen
szĺinhet meg:

. eredményes lakhatási és foglalkoztatási rehabílitíció

. nem fog|a|koztatÁsi rehabiliüícióban ľészesĺilő hajléktalan tartós/végleges
intézményi elhelyezése

. az ĺigyfél diĺntése

o ateam döntése.

A lÉlEK-progľamból esetlegesen kikeľĹilő ügyfél a LÉlpr-Ponttal továbbra is
együttmíĺködhet. A segítő folyamat _ a köľĺilĺnények váůtozása esętén _ |ezőrás után is
újraindítható.

A heti team.ülés résztvevői: a lÉLpx-pont munkatĺársai, JCSGYK źl|ta| de\egőlt munkatárs,
rÉrpr Ház vezetője, sziikség esetén afog|a|koztatrísi pľogram munkaüírsa, eseti je||egge| az
együthnűkiĺdő szervezetek kollégái (megállapodás szerint). A team iilést a Baptista
Szeretetszolgálat képviseletében Mi letics Maľcell vezeti.

Team-feladatok:

. D<jntések az ĺigyfelekkel történő közös munkáról, megáIlapodásokról

o Ą LÉLEK Programban részt vevő iigyfelek rehabilitíciójával kapcsolatos
infoľmációt teľvet problémák, megoldásaik közös végigbeszélése

o Közös munka atÉtF,rPontüal egyĺittmĺiködő intézményekkel

o Munkaszervezési,munkavégzési feladatot kéľdéset munkatervek

A team-megbeszéléseket oly módon kell adminiszhálni, hogy a diintések, va|amint az
Ĺigyfelekkel kapcsolatos információk könnyen visszakereshetőek legyenek. A LÉLEK-Pont
munkatłírsai és a rÉlBr Haz vezetője részt vesz a JCSGYK szupervíziós
csopoľtmunkájában.
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.Az önál.|ó egzisztencia.teremtés fontosságát már érintettiik korábban, ezśrt ehelyÍttt ktllön
indoklást nem igényel, hogy miéft taľtjuk a Pľogľam kulcselemének, hogy ahaj|ékta|anoknak
teljes állású, bejele4tett érdemi munk,avégzéssel járó állást kínálunk. A Városĺlzemeltetési
SzolgáIat á|ta| ellátott sokftle feladat |ehetőséget binosít arrą hogy a kiilönböző
képességeke! képzettségeket, ryakorlatot éshoz.záét||äst kívánó munkaköľök felhasználásával
egyfajta,,kaľrierpályát,, tęrvezziĺrk meg a Szolgálaton belĹil.

A Programba való belépéskoľ a rÉrpr.pont esetfelelős szociális munkásĺĺnat illetve a
teamnek az ajénlása" a hajléktalannal kotött ,,szerződés', tarta|ma a|apján esetileg egyénľe
szabottan dől el, hogy a Program résztvevője milyen munkakör betöltésére alkalmas. A
Szolgáltatónak mint munkaadónak a normál munkavállalói teljesítmény-értékelésen túl
minden esętben firyelembe kell vennię a Pľogram megkiivetelte speciális szempontokat. A
karrierpályán való előrelépés, esetleges visszalépés, elbocsátiás vagy más okból való
munkaszeęődés-megszűnés esetén a lÉĺ.Br-pont teamjével minden esetben ľrĺegtiirténik
majd az egyeztetés.

A munkáltatás mellett azazza|szoros egységben keze|t lakhatrásnál is biztosítunk többlépcsős
előľelépési lehetőséget. A lakhatás első körben a LELEK Hazban vagy az egyiittműködő
szolgáltatóknál @aptistát Üdvhadsereg) keľiil mégoldásľa. Mind a l-ÉĺBr Hán, mind az
együttműkiidő szolgáltatók közösségi szállást jelentenek. ez Üdvhadsereg es a Baptisták a
haryomĺányos haj|éküalan-el|átás keretei között mÍĺkiidtetett szállókban ajánlotüak fel
számunkra kapacitásokat. Avźiasztálsunk nem véIetleniil esett erre a két szeľvezetre. AzI.

. fejezetben utaltunk aną hogy a hazai intézményrendszerben az e||átás-típusri megközelítés
éľvényesiil, azonban vannak olyan ígéľetes programok, kezdeményezéset amelyek nem
tömegszállások fenntartásátban és az elemi sziikségletek puszta kielégítésében vélik megtalálni
a hajléktalanság ellenszerét. Mind a Baptista Szeretetszolgálatnat mind az Üdvhadseregnek
van működő kivezető, a képessé tevésre, a rehabilitícióra is hangsrilyt he|yező szakrnai
progľamja. Azok a Progľamban részt vevó hajléktalanok tehát, akik esetleges kapacitiís-
koľ|átok vagy egyéb okok miatt aĺ,ÉtprĘazbannem helyezhetök el, a Program célkitiizései
szempontj ából megfelelő körii|mények kozé kerülnek.

Fontos hangsrilyoznunk, hogy a Pľogram teljes ideje alatt, fiiggetlenül attól, hogy a
fog|a|koztatott hajléktalan elhelyezése flzikailag éppen melyik szálláslehetőség keľetei között
biztosított, az esetfe|elos a LÉLEK-Pont szociális munkása. Ezt az t$fajta megközelítést az
együttmiĺkiĺdő paľtneľeinkkel közösen kidolgozandó, akár esetenként vá|toző rész-
megállapodások fogj ák a gyakorlatba átĺiltetni.

A lakhatásban megvalósuló ,,karĺierpáiyárď' visszatérve, a közösségi típusú szálláson való
elsődleges rehabilitációt kiivetően az aÍra képessé tett hajléktalanok a következő szintre
léphetnek' Az iinkoľĺnányzat bérlakás-állomźtnyátbőI kiválasztottunk első körben 10 db lakást
amelyoket a Progľam keľetében felújÍtunk és átalakítunk. Ezek a lakások még mindig
szolgźůati szílĺások lesznek, elképzeléseink szerint egy lakásban két hajléktalan keriit
elhelyezésre. Ezekęt a szo|gáiati lakásokat átmenetnek tekintjiik a közösségi szźt|lás és a
kivezető lakás között, tompítva ezze| az intézményi elhelyezés és az önő||ő lakhatás közötti
jelentős kĺilönbség esetleges negatív hatĺísait. Azok, akik a szolgálati lakásokban élve
bizonyítját hogy képesek az önźt|Ió élefuitelľe, a szorosabb inténnényi feliigyelet nélkül is
pontosan megjelennek a munkahelyiikön és életvitelükľe a szűkebb közösségnek' azaz a
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lakókömyezetiiknek sincs panas7Ą azpk előbb haszná|ati szeľződéssel, később a
hagyomĺínyos béľleti szerzódéssel önkormányzati bérlakás i'nálló béľlőí lehehek. Ezen utolsó
lépés megtöľténtével a hajléktalanság, s így a Programban való részvéte| megszűnik, é;s azt
egy kötetlenebb, de mindentéppen nélkiilözhetetlen utánkövetés vá|tja fe|. Az utánkövetés
egy idő utłín lrráľ ne|ll a LÉLEK-Ponlt, hanem a lragyoľlályos családsegíĺŐk, adott esetben
gyermekvédelmi munkatáľsak feladata lesz.

A hajléktalan munkavállalóÍ kanieľe és az elhelyezésével, lakhatásával kapcsolatos
,,előremenetele'' ęlsősorban a VárosÍizemeltetési Szolgálatnál dől el. A Programban
komplexen kezelt két alpľogram az eddigiekből kiivetkezően jelentősen terhelt szociális
szakmai elemekkel, ezért a Progľam végľehajtĺásában kulcsszeľepet játszó SzolgáIatnál is
sziikség van ilyen szakemberek alkalmazásrára. A Szolgálatnál alkalmazott szociális
szakembeľek,,bőaisď, a lÉlBr Ház |esz.

A LÉLEK Ház aharyományos hajléküalan-elláüísi intézményi foľmákba be nem illeszthető
,,védett szźi|ás,,, a munkásszálló és a rehabílitáci'ós célú áÍľleneti szállásfoľmák egyfajta
ötvözete, kollégium-szerű házirenddel. Ennek megfelelöen részletes szakmai progľamja a
gyakoľlatban fog csiszolódni, kikris.tĺílyosođni. Elképzeléseink szerint minden olyan technikát
és jó gyakorlatot kipróbálunk, amely a Progľam céljainak megvalósítrísa éľdekében sikerrel
kecsegtet. Annyit bizosan tudunk, hory a szál||ás koedukált |esz, az alkoholfogyasztásra és az
alkoholproblémákľa érzékeny ľehabiliüációs megoldĺásokat fogunk alkalmazni, szofisztikáIt
önkormányzási mego|dásokat és élénk közösségi é|etet képzeliink el. A LÉLEK Ház
szolgá|ati szái|ásjellegéből kiivetkezően nem csak lakó-, hanem munkahelyi kiizö'sséget is
kovácsolunk. Mindkét típusri kiizösség-formálásban fontos, mentoráló szeľepet szánunk a
Szolgźůatná|régótaa|ka|mazotthajléktalanoknak.

A LÉLEK Ház szociális szakembeľei és a LÉLEK-Pont esetfelelősei szorosan
együttmiĺködnet az egyes hajléktalanok esetkezelési folyamatĺíban ktizös team-Ĺiléseken
honlak maj d döntéseket.

NBnĺ r.ocr, ALKozT 
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A Progľamban olyan hajléktalanok is részt vehetnek, akik akár átmenetileg, akár tartósan nem
képesek betölteni egyetlen egy munkakö'ľt sem a Szo|gá|atnál. Ennek oka lehet valamilyen
súIyosabb fiiggőség mentális vagy ťlzikai leépülés, időskor stb. A Program ezeknek az
embeľeknek is segítsége| esélyt kíván nyujtani a hajléküalan létből való kikeľĹilésre.
Számukra is készítĹink egyéni esetgondozási terve| elhelyezésiikľől, egészségiigyi
ellrítasukról, közösségi életükől igyeksziink gondoskodni. A Progľam itt is a hajlékalanság
mint életforma elhagyásáxa| lesz sikeres. Esetiikben ana koll tiirekednüĄ hogy az
egészségügyi, időskori problémáikľa a nem hajléktalanok szétmára rendelkezésľe álló
intézm,ényekben töľténő kezelésse|le|he|yezéssel találjunk első kiiľben vagy akár véglegesen
megoldást. Természetesen azon hajléktlalanot akik még rehabilitalhatőak, az esetgondozősi
terviik későbbi szakaszaiban bekapcsolódhatnak a fog|a|koztatálsi és lakhatási komplex
alprogľamba. A nem fogla|koztatźlsi célri rehabilitációban _ a Pľogramon kívĺili szeľeplőkön
(pl. kórhĺázat idősotthonok stb.) tul _ jelentős segítségre számífunk az egyuttműködő két
szęrvezettől, a Baptista Szeľetetszol gá|attó| és az Üdvhadseľegtől.
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A Progľamban ľészt vevő hajléktalanoknak az egzisztencia.teremtésen és a lakhatásĺ
problémák megoldĺĺsan túl széles vállasztékből kínálunk lelki gondozápt is. Az önkormányzat
kontakthálóiának felhasználásával akár egyhőzi gyĹilekezete|úer. aĘi világi köziisségekhez,
csoportokhoz, klubokhoz csatlakozhat. A Progľamon belül a LELEK Házban is számos
önsegítő csopoľto! klubot kívánunk életre hívni. Igénybe kívánjuk venni a Józsefrárosi
Közösségi Házak által iizemeltetett Kesztyűgyfuban felhalmozódott tapasztalatokat is, ott
uryanis már huzamos ideje működik hajléktalan nö-k számĺĺra önsegítő csopoľt.

EcyÉľ szoLGÁLTATÁsoK

A LÉLBK.pľogľamban reszt vevő hajléktalanok szőlmőra szervezett és kooľdinált
egészségügyi elláüást biaosítunk. A részprogľamért a Jőzsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat
felelős _ a l-Él'nr-Pont e setfe lelősei bevonásĺával.

A LÉLEK-Programban segítséget kívánunk nyujtani a hajléktalanok ĺigyes.bajos gondjainat
régóta h]izódó jogi vagy hivatalos iigyeinek megoldásában is. Ezért ingyenes
jogsegélyszolgálatoĹ információs szolgálatot, szĹikség szerint aktĺv hivatali segítséget
biztosítunk.

Felkutaduk és elősogídĹik továbbá mindazon támogatási, megélhetési eszkiizök igénybe
vételét (pl. pénzbeli vagy teľmészetbeni támogaĺások rokkantsági vagy öľegségi nyugdĺj)
amelyek a nem hajléktalanokat is megilletik.

Képzéseket továbbképzéseket szeľveziink, illetve az ezekben tö,ľténö részvételt ĺámogatjuk.
Ennek cé|ja, hogy a hajléktalan a munkaerőpiacon töľténő továbblépéshez sziikséges iskolai
végzettségeket, sza|<képzettségeket megszerezze. Segíttink M így megszerzett szakmai
végzettségnek megfelelő munkahely felkutatrásában akár az önkoľmányzati
intézményendszerben, ak6r a nyílt mukaerőpiacon.

Fontosnak tartjuk tovźlbbá a felbomlott családi kapcsolatok rijjáélesztését, segítĺink a szem
elől tévesztett rokonok felkutatĺásában, a kapcsolatfelvételben.

KÖzÔssÉcĺ ÔsszErocÁs

Em|ékeztetőĹil, a rÉrpr-pľogram elvi kiindulópontją hogy mindęn helyi közösség felelős
azon tagsaiéľt, akik hajléktalanná váinak- elsősoľban ozen kö,zösség fe|adata a róluk való
gondoskodá s. En' az eszmét az önkormányzat a saját költségvetési forrásokból finans zírozott
Pľogramrnal igyekszik átiiltetni a gyakorlatba" azonban fontosnak taľtjulq hogy Józsefváros
kiĺzössége ennél közvetlenebb módon is ľészt veryen legelesettebb tagiainak felkaľolásában.
Ezért az önkormányzat a jőzsefváľosi nyilvánossag helyi forumait felhasználva szolidaritlísi
akciót hirdetett, valamint jótékonysági konceľtet szervezett. A Szolidaritĺísi akció felhívását a
4. sz., a konceľtről szóló tá!ékoztatőtaz 5. sz. melléklet tarta|mazza.

A szolidaĺiĺísi akció még nem zátrullt le, ezért eľedrnényéről részleJes tźĄékoztatźst nem á||
módunkban adni. Annyi bizonyos, hogy a LÉLEK Háaberendezéséhez, valamint a szolgálati
lakások felújításához számottevő segítséget kaptunk a helyi civilektől és vźi|alkozóktól.
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fv. A HAJLÉKTALANsÁG MEGELŐzÉSE

A hajléktalanság megelőzése önmagában ĺs komplex feladat. A LÉL,EK.Program kidolgozása
kapcsan világossá vált, hogy egy olyan ľendszeľben, ahol a közösség felelőssége a helyben
hajléktalanná vált emberek ľehabilitĺĺcióją ellátlísą elemi érdek a Pľogram kiterjesztése a
megelőzés irányäba, Amennyiben ugyanis még a lecsriszás ĺdején sikeriil megoldás találnĺ a
problémákrą sokkal kisebb erőfeszítéssel, kevesebb ráfordítással teremthető esély a
potenciális hajléktalan szőmára. A Program kapcsán áttękintettiik az önkoľmänyzat e
témakiiľbe tartoző szabĺ|yozását és gyakor|atá| és megállapÍtotfuIĹ hogy az elmúlt éyekben
komoly és hatékony eszközrendszeľt építettĺink ki, amelyet a Program keretében legfeljebb
finomítani, illetve egy kampányjellegri aktivizílással erösíteni sziikséges. Az alábbiakban
áttekintjĹik a je].o'-{eg haszná|t eszkö'zľendszeľt és annak gyakorlati miĺkiidéséĹ majd ľöviden
ismeľtetjük a Pľogram kiegészítéseként elteľvezett béľlemény.ellenőrzési akció terveit.

A Józsefuáľosi onkormányzat a lakhatĺáshoz kapcsolódó költségek támogatására _ kötelező
feladatként _ a szociális tiirľényben meghatĺírozott noľmatív lakásfenntartási üĺmogatĺíst,
továbbá az adósńgcsökkentési eljĺíľásban, allhoz kapcsolódó lakásfenntartĺĺsi támogatást
biztosít.

Józsefuáros speciális helyzetben van a többi keriileti iinkormányzathoz képest, uryanis a he|yi
töľténelmi sajátosságok, a városfejlesztési stratégiai irányok és a népesség szociológiai
összetétele miatt még mindig jelentős szociális béľlakás-állománnyal rendelkezik. A 4750
béľlakásokban nagy számban élnek olyan családok, egyedüláIlót akik nem tudtak és a
jtĺvőben sem fognak fudni élni a kedvezményes béľlakás-vásárlás lehetőségével. Ezen
esaládolďszemélyek kĺilönösen veszé|yeztetettek a haj léktalann á' vőlrás szempond áb ő|, ezért az
önkormányz at a |ak'hatásukat további eszközökke| támogatja.

A bérlakások bérleti dijainak meghatźrozálsakor az iinkormányzat differenciál a bérlők anyagi
he|yzete alapján, ennek megfelelően _ komfortfokozattő| és egyéb a lakás vagy a hán
á||apotátő| fiiggően _ |40-360 Ft-ot kér négyzetméterenként a szociálisan ľászoru|óktól. E
szociális lakbér azok,aak já.ľ, akikné| u ęw fogyasztÁsi egységľe jutó jtivedeleĺn nem ha|adja
meg a nyugdfiminimum háromszorosát. osszehasonlítĺĺsképpen a költségelvíĺ lakbéľ l50-400,
mig apiaci alapli lakbér 270-720 Ft/mz közöttváltozhat.

20|2. februĺáľ l-től a költségelvű és a piaci lakbéľt kénýelenek vagrunk emelni (infláció és
ÁFA-emelés), a szociális lakbát azonban érintetlenül hagyjuk, így a számok a
kilvetkezőképpen alakulnak: kiiltségelvÍĺ lakbér: |80-470, piaci lakbéľ: 320-845 Ft/mz. Ezze|
egy.időben a szociális lakbéľre való jogosultsági határt is megemeljük a nyugdíjminimum
300%-arő|350%o-ra.

A szociális elvű lakbéľľe jogosultak mindegyikének ki.ilön, önként vállalt feladatkén| saját
forrásból lakbéľtĺá-mogatiást is biztosítunk.

Mind a lakásfenntaľtási, mind a lakbérŁímogatás természetben nyujtott e|látás, azaz
közvetlenti| a szo|gáitatókhoz vaw a bérbeadást végző iinkormányzati cégftez, a Kisfalu Kft.
hez kertil áfutalásra.
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A hátralékos bérlők (akiknek azöme kiiltségalapú lakbért fizet) esetében az önkoľmänyzat és
a Kisfalu Kft. minden rendelkezéséľe álló eszkilzt igénybe vesz annak érdekében, hogy a
Józsefvárosban éIö bérlőMrasználók elkerĹiljék a hajléktalanná vőlrást. Az tinkoľmőnyzat
kiemelt cé|jaaąhogy a bér|ők{hasznő|őkdíjtartozźts miatt ne keľĺlljenek utcára.

A dfihátralékok ľendezésének elsődleges eszköze az adósságkezelés, azörkormőn5rzat hosszú
évek alatt kílaistĺályosodott és hatékonyan mükiidö adósságcsökkentési eljárást működtet.

Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet értelmében 2ol0
auguszfustó| mőr nem csák bérlő, hanem jogcím nélkiilí lakáshasználó is ľészesülhet
adósságkezetési szolgáltatásban, azonban csak |akbér- és kapcsolódó kĺi!ön szolgőitatÁsi
diihátľalékľa. A 750.000 Ft-ot meg nem haladó hátľalék és szociális jogosultsĺíg ěsetén a
hátľalék 75%-äig részesĺilhet az adós adóssígcsiikkentési tĺámogatásban, b"'lő 

"s"tében 
nem

csak a lakbér- és kapcsolódó kiilön szolgáitatási dfihátľalék, hanem pl. ĺíram-, gáz- és víz-
csatoľnadii hátralék bevonásával is. Ezen feliil, szociális jogosultság esetén a béľlők
lakbéľtĺĺmogaüás mellett ĺgényelhetnek normatív lakĺásfenntartásí támogatást, illetve adósság
csökkentési tĺímogatrĺs megítélése esetén _ a noľmatív lakásfenntartási támogatĺís helyett _
automatikusan kap az adós adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtĺĺsi
tĺĺmogatiást.atÄmogatésfolyósításĺínakkezdetétől.afolyósításvégéig.

Az önkormányratazaďősságcsiikkentési folyamatban együttműködikaHáůőrat_ a Budapesti
Díjfizetőkert és dijhótalélrasolrert _ Alapítvánnyal. A rĺászorulók ľészére tehát további
lehetőség az A|apítvánýól havi rendszeľességgel igényelhető Íbvárosi közm'ű kompenzáció,
akiknek ezt folyćsítják, évente egyszęr, téli rezsitĺímogatiísban is részesü|net ha nyugdfias
van a háztartásban. Az Alapítvány kuratóriuma továbbá díjhátra|ék-kiegyenlítő támogatĺíst is
adhat, maximuľn 300.000 Ft eĺejéig, háromévente egyszet (2010. augusz.tustó| 201t.júliusig
ez az összeg maximum 500.000 Ft volt), a közuzemi díjhátra|ékokľa (víz-csatoľnadfi,
szemétszźú|ítĺĺsi díj' áramdíj, Ĺívhőd.ij). Amennyiben a bérleti jogviszony tartozás miatt
felmondásra keľülĹ s ennek okán lett az adős jogcím né|kiili lakríshasználó, dfihátľalék-
kiegyenlítő támogatast kaphat az A|apítvánýől lakbérhátľalékľa is abban az esefben, ha a .

bértjeadó nyilatkozik arról, hogy a hátraték kiegyenlítése esetén a béľleti jogviszony
visszaá||ítźtsľa keľül. Ezt az önkoľmányzat _ ha felmondásra csak a tartozás miatt keľiilt soľ _
minden esetbon megteszi.

Ugyanezen ö'sszeghatiárig, szintén háromévente ewszer adhat az Alapítvány krízistámogatást
máľ felmondott bérleti jogviszony esetén lakbér- és kapcsolódó küIön szolgátltatási
díjhátra|ékła akkor, ha bérbeadó nyilatkozik arľól, hory a teljes hátralék kiegyenlítése esetén
a béľleti jogviszony visszaá||ítasľą és a késedelmi kamat elengedésre kerül.

A Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ minden olyan esetben, ahol a béľlő,
illetve jogcÍm nélküli lakáshaszná|ő tartozáłsa meghaladja a 750.000 Ft-ot, először Hálll;őzat
Alapítványi tĺámogatrást igényel az adős részérę annak érdekében, hogy azza| a hátľalék
75 0.000 Ft a|á csiikkenjen.

Mind az adósságcsökkentési támogatiís, mind a Háiőzat Alapítvány támogatása esetén az
adósnak a szociális törvény lehetőséget biztosít aną hogy _ a t,ámogatźls utĺín fennmaľadó
önrész megfizetésére _ a béľbeadó Kisfalu Kft-vel rész|etfizetési megállapodást kössö'n,
maximum 24 hőnapos időtartamra, amennyiben az önrészt egy összegben megfizetni nem
tudja.
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Azon hátra|ékos ügyfeleknet akik fennálló hátľalékükÍa vonatkozóan ' sem
adósságcsiikkentési támogatás! sem Há|ózat Alapítványi támogatást nem kaphatnat
lehetóségük van a fennő|ló hátralék önerőböl töľténő rész|etťuetésére.

A józsofuárosi lakbénondolot éľtelmében a béľlők ma.ĺimum 36 havi, jogcímnélkil|i
lakĺáshasználók pedig maximum 24 havi rész|etfizetésľe jogosultak. Ezen részletÍizetési
megállapodásokat a Kisfalu Kft a hatĺílyos rende|et a|apján saját hatĺĺskörben megkötheti. A
Városgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság ettő| eltéľő részletfizetési kérelmeket is
engedélyezhet.

A hátľalék felhalmozódása mĺigiitt gyak,łan felbukkan okként a munkanélkiiliség. Az
önkoľmányzat ezért a közfoglalkoztatasban rejlő valamennyi lehetöséget maximális
kihasználja annak érdekében, hogy azokat a józsefuárosiakat, akik átmeneti|egvagy taľtósan
kiesnek a munkaeľőpiacľól, rendszeres jövedelemhez jutassa. Ennek megfelelően minden
évben több szÁzközfoglalkoztatotüak alkalmazunkaz önkormányzatnténĺlényeiben.

A Józsofuáľosi Köziisségi Házak Nonprofit Kft. által iizemeltetett KesĄńgyáľ Kiizösségi
IJázban folyamatosan indítunk olyan tanfolyamokat (atapfolni iskolaí végzettség
megszerzésére, számltógépes ismeretek elsajátítlísárą stb.), ĺnelyek lehetöséget teręmthetnek
a munkaeröpiacon való megujulásrą a lecsúszás elkeľülésére ) ezęn kívĹi| időről időre
állásböľzéket szeľvezünk, és havonta rendeziink ún. cserebere.piacot.

Ezen kívül teľmészetesen a bajba jutott családoknak lehetőségiik van az élethelyzetüktől
Íiiggően a különbtizö típusú egyéb szociális cé|tl tźmogatźtsok igénybevételéľe is (rendszeľes

és rendkívüli (átmeneti, temetési) segélyek, gyermekvédelmi kedvezmények, közgyőgye||átás
stb.).

A Kisfalu Kft. fontos szerepet játtszika szociális je|zőrendszerben, amennyiben a bajbajutott
vagy lecsriszíssal fenyegetett bérlökJ<el legtöbbször a Kft. munkatársai ta|áůkomak elősziir. A
cég minden évben, a janufiri szám|ők mellékleteként küld egy kétolda|as tajékoztató levelet a

bérlők/hasznáÄókrészére, amely összefoglalja a szociális lakbér jogosultságának fe|téte|eit, az
igényelhető ľendszeľes, és nem rendszeres támogatási foľmákat. Ezen kívü| iigyfelfogadás
keretében minden |étező lehetőségrő| tź!ékonatják az iigyfeleket szoros kapcsolatot tartanak
fenn a Józsefuárosi CsaládsegÍtó és Gyermetjóléti Központta|, ezzel is segítve egymás

munkáját és aziigyfe|ek nehéz helyzetének javítását.

Mielőtt a hajléktalanság előszobő$énak tekinthető, a bérleti szerződés felmondásával együtt
järő héLtra|é|d<ezelésre étttéménk" szĺikségesnek tartjuk felhívni a figyelmet az a|ábbi
szernpontokra.

Az önkoľmányzat a rő bízott közvagyonna|, azaz a jelentős éľtékkel bíró Ĺizlet-helyiség és

bérlakás-állománnyal felelősen köteles gazdálkodni. Az elözőekben ismeľtetett és a
következőkben kiegészített mentőöv-arzenéú basznźúata csak akkoľ igazságos és méItiínyos,

ha figyelembe veszi a ktizösség azon tagsainak érdekeit és szempontjait is, akik béľlőként
mindent elkövetnek kötelezettségeik teljesítése érdekében. Nem lehetĺink éľzéketlenek
továbbá azon jőzsefvárosi adófizetők érdekeire sem, akik ezen _ meggyoződésiink szeľint
céIszerÍĺen és sűľíĺn megfont _ szociális háló fenntartását finanszirozzźk. Ezéĺt valamennyi
támogatĺási foľmánáI, minden, a haj|éktalanságot mage|őző szociális szo|gő|tatásnái

a'lapkövetelménynek tekintjtik akedvezményezettjóhiszemű hozzén||ősětt és eg}ĺtittmiĺködési

hajlandóságát. Csak így biztosí'thatjuk, hogy a valóban rászorulók megkapják a közösségtől a
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sziikséges segítséget' a 
''potyautasok'', 

a közösség jóindulatát kihasználók azonban ne
jussanak érdemtelen és méltánytlalan előnyökhöz.

A béľbeadással megbízott Kisfalu Kft. mind az aktiv, mind a passzív hátralékok kezeléséľe
nary figyelmeÍ foľdít. Az aktív hátralékok kezelése azéľt lényeges' mert még az adósság
fę|Ąllz'zaĄása, alÄz a bérlők ellehetetlenülése elött a kezelhető hátľalék te|jesítésere ösztö'nzi
az adósokat, fiz.etési felszólítással, illeťve a tátrgyhavi számlákon szerepeltetett egyenlegek
ktizlésével.

Aktív hátľaléknak tekintjük azokat a taĺtozások'a| melyek az utolsó 6 hónapon beliil
keletkeztet de legalább 3 hónapon túli hátralékot tartalrnaznak. Ebben,az esetben a
hátralékos lista alapján Íizetési felszólítást kiildünk. A fizetési felszólítĺások minden esetben
kiegészülnek. a hátralék rendezéséve|, M igényelhető támogatásokkal kapcsolatos
tajékoztatással: Amennyiben a teljesítés továbbra is elmarad, a 12. hónap végéľe máľ
passzíwá válik a hátralék;

A passzíwá válitháfta|ékot, azaz a 12 hónapot e|érő tartozÁst mar kénýelenek vagyunk jogi
útľa teľelni. Az ez'r.e| megbízott ueyveaĺ koda fizetési fe|sző|ítást küld ki, majd a teljesítés
el'maradása esotén felmondja a béľleti jogviszoný.

A végrehajtas (azaz a lakás kiĹiľítésének) kezdeményezése az adott hátralékkezelési folyarnat
eredményességétőI fiigg, nem pedig összeýlaüńó|. Ezt naryon sok szempont befolyásolją
például, hogy az adósok igénybe veszik-e a ľendelkezésükre álló lehetőségekeĹ illetve
tesznek-e az e|járást halasztó intézkedéseket.

Avégrehajtási eljárłás a behajtási szakasz legutolsó állomása, amelyet bíľósági peľes eljárás,
vagy fizetési meghagyásos eljĺáľás előz meg (a végrehajtás jogerős bÍľosági íté|et vagy
jogerőssé vő|tfuétési meghagylís után indíthaÍő).Ezen eljárások a|att az adósnak számta|an
Iehetősége van a teljesítésľe, akáľ részletťaetési lehetőség igénybevételévele is. A
végrehajtlísi eljárás kezdeményezése előtt minden esetben megvizsgáljuk a teljesítést vagy
annak szándékát (rész|etfizetési. kérelem), s csak indokolt esetben kezdeményezziik a
végľehajtási eljĺírást. De már a végrehajtálsi eljáľás elindulása utĺín is, a végrehajtón keresztül
még mindig van az adósnak lehetősége résztatfizetést kéľni, s annak teljesítése esetén a
végrehajtó az e|járőst felfiĺggeszti. A végrehajtiísi eljárás végkifejletének elkerülése céljából
nagy jelentőséggel bír az inforľnációk megosztása, a folyamatostáĄékoztatas, melyet a Kisfalu
Kft. a napi dfi- és háhalékkeze|ési feladatok mellett folyamatosan, kiemelten kezel és végez.

A végrehajtás foganatosítása előtti, tltolsó pillanatokban is van még mozgétstere a végľehajtlís
alatt állóknat uryanis ha a végrehajtasi e|járáls soľán a végrehajtó áita| a lakás kiürítéséľe
kltuziltt napot mege|őzó 2. napig tartozősátt kiegyenlíti, és ve|e szemben a tartozáson kívü|
más felmondási ok nem áll fenn, a Kisfalu Kft. a peľtő| eláll, illetve a végrehajtási eljárást
megszünteti.

A Kisfalu Kft. a jogcím nélkiili (azazbér|eti szerződéssel nem bíľo) lakásh aszná|ő részére az
ä|tala |akott lakást a tartozéls maradéktalan rendezése osetén egy év időtartamĺa ismételten
béľbe adhatją illetve tartozäsának rész|etfizetési megállapodásban vá|lalt rendezése esetén _
feltétel bekövetkeztéig, a részletfizetési megĺíllapodásban vá|lalt hatĺáridőig _ hasznéiatba
adhatja; a ténylegesen f,zetendő költségelvĺĺ, illetve jogosultság esetén a szociális lakbérrel
megegyező bérleti-, illetve hasznáúati díj megfizetése mellett.
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A fentiek miatt a végrehajtási eljáľások soľán elenyésző száza|ékban keľĺll soľ
kilakoltatásľa.

Az á|ta|ános tapasztu|at, hogy a rossz ťtzntési morált tanlisító adósok a fenti számos
lehetöséget az adósság felhalmozása a|att sajná|atos mldon, minden tájékoztatás és
informálás ellenére nem veszik igénybe, vagy ha igen, a megállapodásokban vállalt
kötelezettségeiket nem teljesítit a fzetési felszólításokra nem reagálnak.

A Kisfalu Kft'-nek a tervszerű és rendkíviili bérlemény ellenörzésekkel kapcsolatban szerzett
tapasz1a|atai alapján a bérlők jelentős hőnyada" mintegy 60o/o-a egyĺittműkiidö, azaz a
Iehetőségeikhez képest a bérlői kötelezettségeknek eleget tesznek. Sajná|atos tény azonban,
hogy a fennmaradó 40% komoly pľoblémákat jelent az e||enőrzésnél' esetenként agľesszív
fellépésiikkel, együttmiĺködésĺik mellőzéséve|háträ|tatják az e||enőrzés |ebonyolítását.

A nehezen kezelhető lakáshasználók a lakóház és kömyéke, valamint a lakóközösség élete
szempontjából jelentős problémákat okoznak az.z.ą|,|1ggy nem taľtják be aházkend és a táľsas
egytittélés szabá|yait. A bérlemény.ellenőrzéssel megbízott kollégák ez esetben is felhívják a
béľlők firyelméĹ hogy a szabályok be nem 1olrtág milyen kiivetkezményekkel jáľhat (pl.
lakĺáskiĺiľítés). Ha azonban olyan ktiľiilményeket tapaszta|nak, amely utal a bent lakók nehéz
anyagi köriilményeiľe, nélkiilözésére, akkor ezúton is felhÍvják a figyelmüket aną hory
keľessék fel az ene szakosodott, megfelelő intézményeket a szociá|is lehetőségek
igénybevétele éľdekében.

A ĹÉLEK.Pľoeľam keľetében tervezett ľendkíviili béľleménv-ellenőrués

A Progľam továbbfejlesztése, bővítése keretében, ahaj|ékta|anság megelőzése éľdekében az
önkormányzat egyetlen feléves akció, méghozzä rendkívtili bérlakrás-ellenőrzés keretében fel
kívőnja mérni a teljes ö'nkormányzati bérlakás-állomĺáný, valamint fel kívánja térképezni a
b éľI akásokban élők é|ethely zetet.

A béľlakások normáI, főleg jogi és mÍĺszaki jellegű kérdésekľe fokuszáló he|yszíni bejőrását
sajátos ,,kiimyezettanulmány'' készítésével szeretnénk kiegészíteni. Az ę||enőrzés során
felmérnénk az egyéni é|ethe|yzeteke| az ún. hajléktalansági veszélyzónátban élő családokat
szeméIyesen is tájékoztatlránk a kerületi szociális háló nyujtotta lehetőségekľől, elősegítenénk
a kerületi intézményekkel és a külső partneľekke| történő kapcsolatfelvételt' fe|aján|anánk a
családi pľoblémák (bánta|mazás, válás, konfliktus, stb.) megoldásában történő segítségnyujtĺás
is.

A bérlemények magas száma, és a felmérésre tervezett viszonylag rövid időtartam miatt jól
szervezett' összehangolt munkára |esz sziikség, ami a jelenlegi szeméIyi állomány
többletmunkétjáva|, illetve kiilsős megbízottak bevonásával végezhető e|. Előzetes
kalkulációink a|apján a béľleményellenőľzéshez|ega|źtbb l0-l0 fö folyamatos feladatellátása
sziikséges (t0 Íő bérleményellenőľzésre, 10 ffi a szociális korĺilmények vizsgáiatátra).

Amennyiben a bérleménye||enőrzés folyaľnata indokolttlí teszi, teľmészetesen az ellenőrök
szźtma akźr a dup1ráĘára is emelhető. Az ellenőrök párban dolgoznának, a lakók előzetes
kiéltesítését követően az eLőre egyeztetett időpontban jámák végig a keľĺilet önkoľmányzati
fulajdonnal érintett épületeit. A béľleményellenőľzéssel megbízott kollégákat a Kisfalu Kft
binosítaną a szociális köľiilmények felméľésével fog|alkozó dolgozókat pedig a
polgáľmesteri hivatal, valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ.

A felmérésben résztvęvő munkatársak felkészító (érzékenyítő) tréningen vennének ľészt.
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TÍsztelt Asszonvom!

A2011. decembeľ l5-ei közmeghallgatásra leadott felszólďasi lapon rogzített kérdésére, illetve
kéľelmére, az alábbi tźtj ékoztatÁŚ. adom :

Mindenekelőtt engedje ffi€g, hogy üĺjékoztassam a díjtntozás fejében másik lakás
alacsonyabb komfortfokozatú, vagl kisebb alapterületű lakás _ bérbeadásaľa irányuló
kérelmek teljesítésének nehézségeiľől, illetve annak jogszabályi feltételeiről.

Budapest Józsefuiĺrosi onkormĺínyzathoz számos ügyfél fordul hasonló megkeresésselmásik
lakás bérbeadását kérelmezve. Közismeľt az atény, hogy keriiletiink kevés szźmű tires lakĺással

rendelkezik, amelyeket elsősorban a törvény szerinti fęladataink (bontósra ítélt, éIeneszélyes
épületek bérlőinek kihelyezése, rehabilitóció, stb.) te|jesítésére hasznďunk fe|. Az évről évre
cs<jkkenő lakásszám már afentiekben meýlatźrozott feladataink teljesítését is megnehezíti.

Tekintettel a:ľa vonatkozóan,hogy az on bérleti jogviszonya a Budapest YIil., József utca
szám a|aIti bérleményre - díjtartozás miątt - 20l|. novembeľ hó 30. napjźxa|

megszűnt, lakáshelyzetének megoldásĺára a jelenleg hatályban lévő a Józsefuráľosi
onkormĺányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadrásĺínak feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szóló tĺlbbször módosított 1612010. (III.08.) szźlmu rendelet 40.$-ĺĺnak (5) és (6)

bekezdéséb e a|apjźn van lehetőség.

A rendelet 40.$-ának (5) bekezdésben foglaltak szeńnt: ,,IIa a bérleti díj nem fizetése folytán
jogcím nélkülivé vált használó az elmaradt lakbér-, illetve hasznáIąti díjhótraléIaźt, vĺz- és

csatornahasználati díjtartozást, a települési szilárd hulladék elszállításának kłtelező
igénybevételével kapcsolatban felmerĺiĺő kÓzszolgóltatási díj áthárításából keletlrezett
díjtartozást egłosszegben megĺizetni nem tudja, és vele szemben a tartozóson kívül más

felmondási ok nem áll fenn, akkor a tartozásĺźt a tulajdonosi jogoknt glalmrló bizottság
dĺ;ntése alapján a rendelet 1]/A. s Q) bekezdésében szabályozottak alapján is teljesítheti.
Ebben az esetben Bérbeadó a jogcím nélküli lakńshasznóló részére legfeljebb 5 laknst lmteles
megmutatni."

A rendelet 1IlA. (2), (a) és (5) bekezdése kimondja, hogy: ,, (2) Az onkormányzattal
érvényes lakasbérleti jogviszonyban dllók alacsonyabb komfortfokozatú, vag kisebb
alapterületű lalrcs bérbeadósót kerhetik ctz általuk bérelt bérlemény rendeltetésszerű
áIlapotban való leadása mellett.

Ebben az esetben bérbeadó koteles a visszaadott és a bérbe adandó lakás foľgalmi érték
kalĺ;nbazetének 40%-ót a laĺrasbérleti szerződés megkżtésének napjáig bérlő részére
megfizetni azzal, hogy a bérbeadó jogosult az esetlegesen felhalmozott lakbérhátralékot, víz-
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és csatornahasználati díjtartozást, a települési szilárd hulladék elszáIlításónak kotelező
igénybevételével kapcsolatban felmerülő kazszolgóltatósi díj óthárításóbóI lrBletkezett
díjtartozást, és a lakás rendeltetésszeríi haszndlatra alkalmatlansóga esetén a helyreállítás
költségeit a bérlalrasok értéIrenek ktłlanbazetébőI lrômetlenül levonni.,'

,, (4) A (2) és a (j) bekezdésben foglalt kérelmek teljesítése az Ónlarmányzat rendelkBzésére
ál l ó l ąkás ai s z ómónak, é s a I akńs gaz dállrn dó s i fe I adat ainak Jüggv ény e.''

,, (5) A (2)-(3) belrpzdésben foglalt kérelmek esetében a forgalmi értékbecslés és a kbzjegłzői
ny il atko z at o k díj át b ér l ő ka t el e s me gfi z e tni.''

A rendelet 40.$.anak (6) bekezdés pedig kimondja, hogy: ,,Amennyiben a két lalrlźs ląjzötti

forgalmi érték hłlanbÓzet a tartozás teljes ôsszegét nemfedezi, abban ąz esetben a Képviselő-
testĺjlet felhatalmazása alapján ą bérbeadó szervezet a tartozás fennmaradó részére, az
összeg 20 oÁ-ának befizetését lrĺivetően a jogcímnélhzli laknshasználóval legfeljebb l2 hónap
időtartamra, r észleffizetési me gállapodást kit.,'

A hivatkozott rendeletben megfogalmazottaha tekintettel, amennýben a fentiekben |eírtak az
on szźtmźra is elfogadható és életszenĺ megoldĺís, úgy kérem, hogy a Kisfalu Kft.
Lakźsgazđálkodási lrođźtjátný|atkozattétel miatt mielőbb szíveskedjen felkeresni.

Tźljékoztatom azonban arról, 
- hogy kérelmének teljesítését a Budapest Józsęfuáľosi

Onkormźnyzat rendelkezésére á||ő lakásainak sztĺma, valamint a |akźsgazdálkodási
feladatainak ellátasa nagyméľtékben befolyásolj ak.

Felhívom a figyelmét aÍta' hogy a Kisfalu Kft. nyilvantartása szerint onnek a Józsefuláľosi
Önkoľmĺínyzatta| -mint bérbeadóvąl_ szemben,2071. november 30. napjáig: 945.313,- Ft
tőke összegú lakbér- és kapcsolódó kdzĹizemi szolgćitatási díj hź.ľľaLéka áll fenn.

Tájékoztatom továbbá, hogy a jelenleg fennálló hźńra|ék rendezéséľe lehetősége van a
Jőzsefvtnosi Csďádsegitő Kozpont útjrán Hálőzat A|apítvźnyi támogatást igényelni, illetve a
Kisfalu Kft . Hátralékkezelési Irodán rész|etťtzetési kérelmet benyrijtani.

Kéręmtájékońatásomszívestudomásulvéte|ét.

Buđapest, 2011. december ....

Tisztęlettęl:
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részére Iktatószám: 02 - szí ĺzot|,
|J gyintézo: dr. Balla Katďin
Telefon: 459-2599

Fax: 313-6696

e-mail : ballakata@jozsefu aro s.hu,@gmail.com

Tisztelt !

Felszólalási [apja és az annak mellékletét képezó beadvanyban foglaltakat áttanulmtnyona,
az önkoľmźnyzat szeľveinek miík<ĺdése taryyźhan tźljékoztatom, hogy az önkorményzat

szerveinek , vźlasztotttisztségviselőknek és a hivatal működésének alapvető szabźiyait a helyi
onkormányzatok'tőI szóló 1990. évi LXV. tĺirvény (továbbiakban ow.), és ennek

fe|hatďmazása alapjan a Képviselő.testĺilet és Szeľvei Szewezeti és Miíködési SzabáIyzatárő|

sző|ő 19 l 2009. (V. 06. ) önkormányzati ľendelet szabá|y ozza.

Az ow. 35. $ (2) c) pontja éľtelmében ,,a po|gźrmester a jegyzo javaslatiára előterjesztést

nffit be a képviseló-téstületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásanak, munkaľendjének,

valamint ügyfélfogadási ľendjének meghatarozásárď, .

A Polgármesteri Hivatal az eredményesebb műkĺjdés érdekében az ISo 9001:2008 szabvány

szerinii minőségirányítási ľendszerét is úgy mfücjdteti, hogy az megfeleljen minđ a szaL<nai

hozzáértés, miná akozszo|gálat elveinek, a kęrület polgárai és más ügyÍbleink ęlvaľásainak, a

hazai és a nemzetkö,zi előíľásoknak' továbbá biĺosítsa minőségpolitikánk megvalósulásźÍ, a

Hivatal eredményességét. Tudatában vagyunk annak, hogy eredményes, mindenki által

elismert műktjdés hosszú távon csak úgy biztosítható, ha a hivatal tevékenységének

színvona|át a _ törvényesség keretein belül _ a képviselő-testület és Ĺigyfeleink igényeihez

igazitjuk.

A Hivatal működését a belső normaalkotással is igyekszĺink folyamatosan javítani, ilyen belső

nonnák a külĺjnböző szabáIyzatok, ĺigyrendek, utasítások, vezetói intézkedések, jegyzoi

iránymutatások. Az iľatkezelésľe vonatkozó belső norÍna az Iratkezelési Szabályzat, mely

mínď az íľott, mind az e-mai|en érkezett beadványok esetén tartz|mazza az iratkeze|és

általános szabáIyait, folyamatát, a ktildemények átvételétől az hattáĺba helyezésig. Az
Iratkezelés i Szabá|yzat nyilvános' abba baľki betekinthet.

Fentiek a|apjźn a kiilĺjnbözo beadvźnyok, kérelmek, bejelentések elintézési módját és

hatáľidejét az adott tigyre vonatkozó jogi noľmák és szabá|yzatok hataľozzďk meg, melynek

betartásátaa Hivatal vezetése kiemelten nagy figyelmet fordít.

A felszólatási lapjan említett ,,Vajda Péteľ utcát és a Golgota tęret érintő vĺĺľosüzemeltetési'

köZteriileti rendészeti ügy''-gyel kapcsolatosan a ktjvetk ezot'rő| tájékoztatom.

A Tisztviselő telep területére 7,5 tonnás súlykorlátozás van éľvényben, az e feletti

járműveknek csak érvényes behajtási engedéllyel lehet behajtani. A behajtási engedélyek

kĺudaset a Fővaĺosi onkormányzat tulajdonában lévő PARKING Kft. végzi. A terĹilęten

történő áthaladás soľán elkovetett szabá|ysértések - mint a gyorshajtás, valamint a 7,5 tomát
meghaladó jáľművek kĺĺlön engedély nélküli behajtásrának ellenőrzése, jáľművek

*"sállítá'u a BRFK Közlekedésľendészeti osztályźnak, illetve Főváľosi Közterület Feltigyelet
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Közlekedési Csopoľtjĺĺnak feladaÍa. A józsefuaĺosi közterĹilet-felügyelőknek nincs joguk a
szabálytďankodó teherautókat megĺíllítani és megbiintenri. A Józsefuarosi Kĺizteľület.
feliigyelet ?.tzáĺőIag a vźrakozás' paľkolas során elkövetett szabálysértésekkel szemben
jogosult eljáľni. A pľobléma megolđása éľdekében gyakoribb és fokozottabb ellenőľzésre
fogiuk felkémi a BRFK Közlekedésrendészeti osztáIyítt.

A GANZ teriiletére vonatkozó szabá|yozási tervben az a fo iriínyelv, hogy az aľufoľgalom
lebonyolítása l<lzáľőIag a Kőbanyai út felől legyen lehetséges.

Fő célunk az) hogy foľgalomtechnikai eszktjzökkel olyan feltételęket teremtsiink a
nagymérefíĺ tehergépjáľmiivek számĺáĺa, melyek hatásźtra l<lztrőLag a Kőbźnyai út felől lesz
szĺímukĺa kedvező a közlekeđés. Első köľben a Budapesti Közlekedési Központ ZÍt.I<RESZ
táblák kihelyezésével kíséreli megakadályo7'il a behajtást, és amennyiben ez nem elegendő,
javaslatunkra fizikai akadĺályok (pl. kőbóják) kihelyezésével gátoljuk meg a nagy
teheľgépjáľművęk Tisztviselő telep félöli bejutáséú a GANZ teriiletéľe. Ezek az akadályok a
személygépjárművek bejutását teľmészetesen nem gátoljfü.

A beadványában ęmlített ,,GANZ-telepen és Golgota téren műkcidő keľeskedésekkel''
kapcsolatosan tajékoztatast kapott 20|I. november 14. napján a jegyzőt helyettesítő
a|j e gy zótőL mely v á|aszt nem kívĺánom ki e gészíteni.

Budapest, 20|I. decembeľ 15.
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Táľey : Közĺneghall gatas

Tisztelt 'Ąsszonvom!

A 2011. december 15-ei kĺizmeghallgatásra benyújtott kérdéseire az alźlbbi tájékoztatást
adom:

A Budapest VIII. keriilet, Práter u. 60. szźlm a|attĺ ingatlan l0 éve tarsashénként mfüĺidik, a
kĺjzös képviseletet több éve a Práter Ingatlankezelő és Szolgáltató rft. 1Áuel Csaba és Ábehé
dr. Juhász Mária személyében) látja el.

A Budapest Körzeti Földhivatalhoz benýjtott érvényes alapító okiľat szerint aTársasházbarl
206 a|betétvan, amelyből 191 db magĺántulajdonban, 15 db önkormźnyzati tulajđonban van(2
db lakás, 13 db nem lakás cé|járaszo|gźiő helyiség).

A tźrsashtz működését leszabá|yozza a 2003. évi CX)O(III. sz. Táľsashrázi torvéĺy, és az
ingatlan nyilvántartásbabejegyzett a|apítő okirat. Az alapitő okirat mellékletét kell képeznie a
szervezeti-működési szabá|yzatnak, amennyiben azt a tulajdonközĺĺsségnek sikeľĹilt
megalkotnia ésközgýlésen megszavaznia. Atźtrsashźzi tdrvény 14. $ (1) bekezdése szerint a
szervezeti mfütidési szabá|yzatot a tulajdonkcizösség kĺizgytilésen az cisszes fulajdoni hányad
szerintilegalábbegyszerllszavazattobbségűhatźrozatáxa|á||apítjameg.

A biľtokunkban lévő közgyulési jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy az i|yen magas
részvételi aftny - 51yo, amit a töľvény előír _ az onĺjk tfusashźzi k<izgyÍĺléseire nem jellemző.
Például a 20I|. május 25-i megismételt közgyűlésen 29,|5%o-ban, 2010. junius 22-i
megismételt kiizgyulés 37,36%o-ban, 2010. május 20-i megismételt közgyĹĺlésen 35,02Yo-ban
voltak jelen a tulajdonosok. Tekintettel arra' hogy a törvényben előírt feltételeket
(kiizgyílésen vďó megjelenés) a fulajdonkcizösség nem biztosít:a' ísy lehetőség sincsen a
szabźůyzat megalkotĺísárą mindaddig amíg a tulajdonosok részéről ily cseké|y mértéI<ő az
érdeklődés. közremiĺktjdés.

x 1082 Buđapest, Baross u.63-67. B 459-2|00
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Ugyancs'ak a közgyűlési jegyzőkönyvekben foglaltak alapjan elmondható, hogy a
tulajdonosok közgyíílések keretein belül (2009,2070,201|. években) tájékoztatva lettek és
dĺintéseket hoztak az otro Plusz Pľogramĺól, ennek keľetén beltil a program menetéről,
műszaki feladatokról, a szeľelési munkákĺó|, a szetződések aláíĺasanak sorľendiségéróI, a
pźiyazatban elnyeľt péĺuosszegek lehívási feltételeiľől, és a költségek viseléséľől. Ezeken a
közgytĺléseken a por1iv zrt. képviselői is részt vettek, és a tulajdonosi kéľdésekĺe
vźůaszo|tak.

A felszólalasi lapon felttintetett tarsashaz kezelésével (oKo Program péruigyi elszĺámolásą
iratokba való betekintés), műszaki á||apotáva| (szel|őzők tisztźntarttsa) kapcsolatos további
kéľdésekľe avźůaszokat a k<izös képviselő hivatott megadni.

Kéľem táj ékoztatásom fu domĺĺsulvéte lét.

Budapest, 20I|. decembeľ ....

Tisztelettel:

2011 Ütc 1 5'
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Tárgy : Kĺizmeghall gatás

ľisztelt Uram!

A 2011. december 15-re meghirdetett közmeghallgatásra az On által feltętt kérdésre az
alábbiakĺól táj ékoztatjuk:

A Tisztviselő telep területéľe 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, az e feletti
jáľműveknek csak éľvényes behajtĺĺsi engedéllyel lehet behajtani. A behajtási engedélyek
kiadását a Fővaľosi onkoľmanyzď fulajdonában lévő PARKING Kft. végzi. A teriileten
történő áthaladás során elkövetett szabáIysértések _ mint a gyorshajtás, valamint a 7,5 tonnźú
meghaladó jármiĺvek kiilön engedély nélküli behajtásának ellenőrzése, járművek
megállítása a BRFK Közlekedésrendészęti osńá|yźnak, illetve Főváľosi KözteľĹilet Felügyelet
Közlekedési Csoportjának feladata. A józsefuarosi köZteriilet-felügyelőknek nincs joguk a
szabálýalankodó teherautókat megállítani és megbüntetni. A Józsefulírosi Közteľiilet-
felügyelet kizárő|ag a vźtrakozás, parkolás során elkövetett szabá|ysértésekkel szemben
jogosult eljámi. A probléma megoldása éľdekében gyakoribb és fokozottabb ellenőrzésľe
fogiuk felkéľni a BRFK Közlekedésrendészeti osztźiyát.

Az on á|ta| je|zett problémát a szomszédos GANZ teľületére iranyuló teherforgalom
generálja, melynek megoldása érdekében már több egyeztetés történt a területen működő
cégek egyik képviselőjével, valamint a foľgalomszabá|yozás kéľdéskörében illetékes
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-v e| (BKK).

A GANZ területére vonatkozó szabáIyozźtsi tervben az a fo irányelv, hogy az rárufoľgalom
lebonyolítása kizźrő|ag a Kőbrínyai út felől lehetséges. Ennek az elvnek a betartatására a
Józsefuaľosi onkormźnyzatnak koľlátozottak eszközei. Fő célunk az,hogy foľgalomtechnikai
eszkĺizĺjkkel olyan feltételeket teremtstink a nagyméretiĺ teheľgépjármúvek számźra' melyek
hatásárak'lzańIaga Kőbrĺnyai út fęlől lesz számukľakedvęző a k<izlekedés.

Kérem tátjékońatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2011. december ....

Iktatószĺím : I 6 -t7 98 1201 I

IJ gy ntéző : Gaál Kľisztian
Telefon: 4592-594, 4592-567
Fax:333-1765
email : gaaLk@j ozs efu aľo s. hu

x 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.8 459-2|00
wwwjozsefvaios.hu 2011 ÜEtnĄhw(
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Budaoest

1089

Tárw: kĺizmeghallgatás

ĺ<tatőszźrĺl: I 6. I7 9 8 l 20 I I

ii gy ntézĺl : Haj nis Doľottya
Telefon: 4592-567

Fax:333-1765
e-mail : gazdalkodas@j ozsefu aľos.hu

Tisztelt Uram!

A 2011. december 15-ei kĺlzmeghď|gatźsľa benyújtott kérdéseire az a|ábbi tájékońatást
adom:

t[akát kĺhelyezése:

A keľületĺinkhöz tartoző iskolákban az iskolfü igazgatői az osztáIyfőnökökön, biológia
tanĺĺľokon, az iskolfü egészségügyi szolgä|atáĺ dolgozókon keresztiil kiemelt gondot

fordítanak a tanulók nemi felvilágosítására 5. osńá|fiől kezdődően.

20t| auguszľusában az oktatási és Kulturális Iroda felmérést végzett a fenti témával

kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy valamennyi iskolĺĺnkban tanévenként az 5-6.

osztályokban 1- 3 &ában osztályÍőnĺiki órĺán tĺjrténik a nemi felvilágosítás. A 7. évfolyamon
az iskolaorvos vagy a védőnő tart fe|vilagosítást a tanulók sztlmtna, ahol kiemelten szerepel a

nem kívĺínt terhessés elleni védekęzés témakĺire. illetve az aboľtusz kövętkęzményeinek

megbeszélése.
A 6-8. évfolyamon évi 8-|2 órában foglalkoznak a biológia órákon is az egészséglarl
témakĺiréveL, az oktatźlshoz szĹikséges foliak az iskolak ľendelkezésére állnak.

oľczy.paľkkal kapcsolatban:

Az orczy-park közpaľk funkciőt |át el, kĺjzhasznźůatű końéri zĺjldterĺilet, amelyet báľki

ingyenesen haszná|hat. Vaľrnak olyan létesítmények a terĹileten belül, mint például a műfiives

labdaľúgó pźt|ya, tenlszpźtlya és'egyéb helyszínek, amelyek k'lzźrőIag dijťlzetés ellenében

vehetők igénybe. A nevezett területekéľt azért sziJkséges bérleti díjat ťlze1ulj, mert az

alapfunkciót nem éľintik. olyan szolgáltatást vehet igénybe a fogyasztő, |źúogatő, arne|y

minőségileg az alapszo|gá|tatás felett áll, magasabb ľendű igéný elégit ki. A bérleti díj

megfizetése k'lzań\ag ezeknek a területeknek fenntartiásara, kaľbantaľtásĺáľa, esetleges

fej lesztéséľe iľányul.

E 1082 Budapest, Baross t. 63-6'7. B 459-2100
www.iozsefuaros.hu
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PoLG,łRMESTERI HIVATALA

Ezen elvek mentén létesült az orczy-paľk terĹiletén a Kďandpaľk is, Budapest Fővríros VIII.

kerĹilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testĺiletének 2|9120|0. (VI.16.) döntése

alapjźn, közel 3 hektrĺron.

Az Orczy-parkot Ĺizemeltető Józsefuarosi Kulfurális és Spoľt Nonprofit Kft. a Kalandpark
üzemeltetéséte szerződést kötĺjtt a Liget Spoľtegyesülęttel 20|5. decembeľ 31. időpontig. A
szerződés meghatározza, hogy a Kalandpźůya haszná|atáért az ijzeme|tető belépő díjat

szedhet, azonban a belépő díj ĺisszege olyan módon keľülhet meghatáltozasrą hogy jelentős

méľtékben olcsóbb kell, hogy legyen, mint más Kalandpaľkok használatának esetében.

Tájékoztatom továbbá, hogy a belépő jegy fua tarta|mazza a fogyasztő részére a baleset-

biztosítás összegét is.

Köztisztasági kéľdések:

A kuýapiszok kéľdése egy akut keľületi koztisztasági pľobléma. A Józsefrĺĺrosi
Várostizemeltetési Szolgalat november 1-től immar önálló irtézményként, bővülő
kapacitással törekszik a kęriilet tísztźntartásaĺa. Jelenleg is folyamatban van az eltulajdonított

vagy megrongálódott kutyapiszok-gyrĺjtők cseľéje, mindemellett a Szolgá|at a jövőben

kiemelt figyelmet foľdít a kutyapiszok-pľobléma kezeléséľe,-ďsősoľban a mege|ózéste' és a

szabályséľtők biintetésére.

Budapest VIII. keriilet Józsęfuaros onkoľmźnyzata Képviselő-testtiletének 6212007. (XI'13.)
száműrendelete ľendelkezik a kĺjĺeniletek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságrő|.
Az íngat|arl és az ingatlan előtti jttrda, továbbá a jźlrda és a kocsiút ktjzötti kiépített vagy
kiépítetlen teľĹilet gondozásárőI, tisńán tartásárő|, szemét- és gyommentesítéséľől, hó
e|takaritásárólés síkosság mentesítéséről azingat|antulajdonos, haszná|ő köteles. Ennek során
ügyelni kell arra, hogy a jarda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint
vtitozatlan maradjon.
Az ingatlarl tulajdonosa (használója) takarítási kĺitelezeťtségét kézi tisztítás esetén naponta
legkésőbb reggel 8 óráig kĺĺteles _ porképzés nélkül - e|végezni.
A ľenđelet 15. $ rendelkezik a ľendeletben szabályozottkoztisńasági szabźtlyok megszegőjére
vonatkozó szankciókról. Aki a kote|ezettségét nem teljesíti, az szabá|ysértést kcivet el és

50.000,- Ft-ig terjedő bíľsággal sújtható.

Kérem tájékoztatźlsom tudomásul vételét.

Budapest, 20||, decembeľ ....

Dr. Kocsis

x 1082 Budapest, Baľoss u.63-67. B 459-2|00
www.iozsęfuaros.hu
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Tisztelt Asszonvom!

A 2oI1. december l5-re meghirdetett közmeghallgatásľa az on által feltett kérdésre az
alábbi alľól táj éko ztatom:

z}t|. oktőber 27. napjan a Humánszo|gá|tatási IJgyosztÁ|y Szociális Irodájĺín beadott
átmeneti segélykérelméhęz csatolta a Budapest Fővráros Koľmányhivatala Munkaiigyi
Kozpont Baľoss utcai Kirendeltségének igazo|ását affa vonatkozóan, hogy on
nyilvrántaľtásukban nem szerepel, ellátásbaÍLigy nem részesül. Nyilatkozott arra vonatkozóaĺr,
hogy német állampolgár, 1988. óta nem él Magyarorczělgon, többnyiľe Németországbarl,
Mtinchenbeĺl tartőzkodik. Kĺĺzeli hozzátartozőja ferje. A kérelemében megjelöltek alapján
20II. novembeľ 04. napján a l20II. számí végzésével hirĺnypótlásra szólította fel a
Szociális Iroda férje jövedelemigazo|ása tekintetében. Mivel ennek a mďl napig nem tett
eleget, így kéľelmét érdemben elbíľálni nem tudtuk.

Nyilvántaĺtásunk a|apjan lakásfenntaľtási támogatás, és kózgyőgyellátási ígaao|vźny kiadása
iranti kérelemmel is élt a Humánszo1gáltatási Ügyosĺály Szociális lľodájĺán. Tájékoztatom,
hogy ezen ügyek folyamatban vannak, azonban hozzźltartozója jĺivedelem igazo|ása minden
benyújtott kérelme elbíľálásanál érdemi feltételként vizsgálaĺrdó.

Kéľem táj ékoztatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 20ll. decembeľ ....

Tisztelettel:

Budapest

1089

Táľey : K<izmeghall gatás

X 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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Iktatószám : 04-13 I 5 | l 3 1201 l.
IJ gyintézĺ|: Sztĺrszabóné Tóth Tímea
Telefon: 459-2277
Fax: -" 314-1416
e-mail: szurszabonet@jozsefvaros.hu
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nn.MÉsz,łnERIKA
ł ĺpcyzlľ mr,ynľľnsÍľŐ N.tĺeyzö

1083 Budapest

Iktatószám : 08 -I 604 l 2 l 20I 1'

ĺlgyntéző:Bedő Klara
Telefon: 459-2283
Fax 459-2234
e-mail : b edok@j ozsefu aros.hu

T áľgY : Közmeghallgatás

Tĺsztelt Asszonyom!

A 20|1. december 15-re meghirdetett közmeghallgatásra az on által feltett kérđésre az
alábbi akról táj ékoztatom:

Az épületegyĹittes építési engedéIyezési, illetve haszná|atbavételi engedé|yezési eljárásából
építésiigý hatóságunkat klzźrttĺk, és engedéIyezo hatóságként a Kőbányai Önkormanyzat
jegyzőjétjelölték ki. ÉpíÉstigyi hatóságunk semmilyen információval nem rende|kęz1k az
éptiletegyüttest érintő építészeti pľoblémaról.

Kéľem táj ékoztatźlsom szíves elfo gadás át.

Budapest, 20IL december ....

Tisztelettel:
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DR.MÉszÁRERIKA
ĺ, ĺBcyzlľ rmr,yrľľBsÍľl łr"rrcyzl

1083 Budapęs]!'

Iküatószĺám: I6-D0l|
IJ gy ntéző : Dengel ZoltänrÉ
Telefon: 459-2503
Fax: ji3-1765

e-mail: dengelz@j ozsefuaľos.hu

Táľgy: Közmeghďlgatís

Tisztelt Uľam!

A 20|1. december 15-ei közmeghallgatásra benyrijtott kérdéseire az a|ábbi tájékoztatást
adom:

Atźrsashźzak mfüödését a tĺjbbszöľ módosított2003. évi C)oo(III' törvény szabźůyozza. A
törvény z}|O.juniusi módosításakor hatályon kívĹil helyezték atźrsashźľi törvény iigyészségi
törvényességi feliigyeletére vonatkozó szabźiyozását, ugyanakkoĺ a módosítas nem nevezett
meg törvényesség felügyeletéĺe jogosult szewezetet. Ha a k<izĺisség éves forgďma
meghaladja a hriszmillió foľintot vagy az a|apítő okiľat szeľint a külön fulajdonban lévő
lakások és helyiségek szźmla meghaladja az ötvenet a számviteli szabályok szerinti
kĺinywezetés és beszĺĺmoló alapjĺán készíteÍt éves elszámolás és a kĺjvetkező év ktiltségvetési
javaslat elkészítéséhez gazdasági ellenőľzést segítő személyt kell igénybe venni. Gazdasági
e|Ienőrzést végezhet a sziímvitelről szóló törvény szerinti kĺinywiteli szo|gá|tatźs végzés&e
jogosult szoLgá|tatő vagy okleveles könywizsgá|ői képesítéssel ľendelkezo és regíszttźit
személy' Abban az esętben, ha a jogszabźiy a|apjan nem kötelező a segítő szeméIy
a\ka|mazása, a tulajdonosok akkor is dönthetnek egy megfelelő szemé|y kivźůasztźsĺáról és

a|kalmazástrő|.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tulajdonosi köz<ĺsség a törvényben rögzített lehetőségekkel
élhet a következők szeńnt:

Ha a közgyĹĺlés hatrározata jogszabá|y vagy az a|apítő okiľat, illetőleg a szeruęzeti-

mfüödési szabźůyzat rendelkezéseit sérti, vagy akisebbség jogos érđekeinek lényeges

sérelmével jĺĺľ, báľmely tulajdonostĺírs keľesettel kérheti a bíľóságtó| a hatfuozat

éľvénytelenségének megá||apításźú ahatálľozatmeghozata|átőI sziímított hatvan napon

belül. (42.$)
A kĺizgyiilésľől jegyzőkcinyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvbe báľmely tulajdonostĺáľs

betekinthet és aľľól _ másolati költség megÍizetésével _ másolatot kérhet. (39. $ (3)
A közgyiilés a kĺjzĺjs képviselőt, illetőleg a szźtmvizsgáló bizottságot báľmikor
felmentheti. A felmentett közös képviselő a kozgyll|és hatźnozata a|apjźn, az abban
meghataľozott feladatok végzésével és váItozatlan díjazás ellenében köteles az új
közös képviselő megválasztasáig, de legfeljebb felmentésétől szrímított kilencvenedik
nap leteltéig ügyvivőként ellátni a kĺizösség ügyeinek intézését. (28. $ (3)

l.

2.

Ą

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. @ 459-2100
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4. A ktizös képviselő - ha a közgyrĺlés megbizatÁsa alól felmenti - köteles az tĄ kozös
képviselő tészéte a megválasztasátó| szźtmitott 30 napon beltil írasbeli jegyzőkönyv

alapjźn, a tfusashźna vonatkozó összes iratot, erľől szóló teljességi nyilatkozattal
egyĹitt átadni. (48. $ (3))

5. Kötelező a kozgyulés összehívźsa" ha ań a tu|ajdoni hanyad 1/10-ével rendelkező
tulajđonostaľsak a napiľend, az ok és a közgyiílési hatźtrozata tett javaslat
megielölésével írásban kéľték. Ha a kĺjzös képviselő a kérés kézhenéte|étő| szárrńtott
30 napon beliili időpontra a kozgyt|ést nem hívja össze, azt a harmincadik napot
k<ivető 15 napon belüli időpontra a szátmvizsgaló bizottság, ennek elmulasztása esetén
az osszehivást kérő fulajdonostiĺĺsak vagy az źitahlk írásban megbizott bármely
tulaj dono stiáĺs j o go sult összehívni. (3 5. $ . (2))

Kérem táj éko ztatasom tudomiásul vételét.

Budapest, 2011. december ....

Tisztelettel:

x l082 Budapest, Baľoss u.63-67. B 459-2|00
wwwjozsefvaros.hu
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Budapest

1086

Tárgv : Közmeghďlgatrĺs

Iktatószĺám: 16-120||
IJ gy ntézo : Dengel Zo\tánné
Telefon: 459-2503
Fax;333-1765
e-mail : den gelz@j ozsefvaros.hu

Tisztelt Asszonvom!

A 20|1. decembeľ 15-ei közmeghallgatásra benyújtott kérdéseiľe az a|źtbbi tájékoztatást
adom:

A taľsashiízak műkĺidését a tĺibbszĺĺr módosított 2003. évi C)oo(III. törvény szabá|yozza. A
törvény }}I}.júniusi módosításakoľ hatalyon kívül helyeztékatasashźlzi tö,rvény ügyészségi
törvényességi feltigyeletére vonatkozó szabźĺIyozását, ugyan akkor a módosítas nem nevezett
meg törvényesség feltigyeletéľe jogosult szervezetęt. Ha a közösség éves forgalma
meghaladja a húszmillió forintot vagy az a\apítő okirat szerint a kültin tulajdonban lévő
lakások és helyiségek száma meghalađja az citvenet a számviteli szabályok szerinti
kcinywezetés és beszámoló alapjĺín készített éves elszámolás és a kövętkező év költségvetési
javaslat elkészítéséhez gazdasági ellenőľzést segitő személý kell igénybe venni. Gazdasági
ellenőrzést végerhet a szźtmvítelľől szóló torvény szeľinti könywiteli szolgáltatás végzésére
jogosult szo|gá|tatő vagy okleveles könywizsgá|ői képesítéssel renđelkező és regisztrált
személy. Abban az esetben, ha a jogszabáIy a|apjźn nem kötelezó a segítő személy
a|ka|mazźsa, a tl|ajđonosok akkoľ is dcĺnthetnek egy megfelelő személy kiválasztásaról és

a|ka|mazásáĺő|.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tulajdonosi közösség a törvényben'rcgzített lehetőségekkel
élhet a következők szerint:

1. Ha a kozgyĺlés hatĺĺľozata jogszabá|y vagy az alapítő okirat, illetőleg a szewezeti-

míĺkĺidési szabá|yzat ľendelkezéseit séľti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges

sérelmével jár, bźrmely fulajdonostaľs keresettel kéľheti a bíľóságtó| a hatźrozat

érvénýelenségének megá||apitását a hataľozatmeghozata|źtő| szłímított hatvan napon

beltil. (42.$)
A közgyulésrőI jegyzőkönyvet kęll felvenni. A jegyzők<lnyvbe báľmely fulajdonostríľs

betekinthet és arról _ másolati költség megfizetésével _ másolatot kérhet. (39. $ (3)
A közgytĺlés a közĺis képviselőt, illetőleg a szźĺnvizsgáló bizottságot báľmikor
felmentheti. A felmentett k<izös képviselő a közgyu|és hatáĺozata a|apjźn' az abban
meghatarozott feladatok végzésével és változatlan dijazás ellenében köteles az új

kcjzcis képviselő megvźiasztásáig, de legfeljebb felmentésétő| szźmitott kilencvenedik
nap leteltéig tigyvivőként ellátni a köz<isség tigyeinek intézését. (28. $ (3))

2.

a).
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A kĺizös képviselő - ha a közgyrĺlés megbízatása ďól felmenti - köteles az tĄ kozos
képviselő részére a megválasztasátő| sz,źmitott 30 napon belĺil írasbeli jegyzőkĺĺnyv
alapjźn, a tźrsashána vonatkoző tjsszes iratot, erről szóló teljességi nyi|atkozattal

egyuttátadni. (48. $ (3))

Kötelező a kozgyu|és összehívása' ha azt a bł|ajdoni hányad l/lO-ével renđelkezĺi*
tulajdonostĺírsak a napirend, az ok és a kĺĺzgyiilési hatőrozatra tett javaslat
megjelölésével írasban kéľték. Ha a közös képviselő a kérés kézhezvételétől számított
30 napon belüli időpontra a kozgyu|ést nem hívja ĺissze, azt a harmincadik napot
kĺivető 15 napon beltili időpontra asztrrwizsgá|őbizottság, ennek elmulasztiĺsa esetén
az összehíviíst kérő tulajdonostarsak vagy az éůtahłk írrísban megbizott brĺľmely
tulaj đonostaľs j o gosult ĺjsszehívni. (3 5. $. (2)

Kérem táj ékońatasom tudomásul vételét.

nlű|gav 
^'Iédr. Mészar Erika

helyettesítő aljegyző

4.

5.

B 1082 Budapest, Baross t.63-67. @ 459-2100
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"-*^;"r;;;'u-.il;;;ff zsEľvÁRosr Öľxonrr'ĺłľĺľz,a,ľ

PoLGÁRMEsTERI HIvATALA

ľeszeľe iktatószám : 1 6-17 98 l20||
ea.: Faľkasné dr. Csakanyóczky Éva, B.
Kovács Judit, Ga.ál IGisztian
tel.:459-f567
fax 333-1765
e-mď l : gazda|ko das@j ozsefu aro s. hu

1089 Budapest

Táľgy: Közmeghallgatás

Tisztelt Asszonvom!

2011. decembeľ l5-i Kĺizmeghallgatásľa feltett kérdésére vźiaszo|va az alábbiakľól
tájékoztatom:

A Kőľis utca piíľos oldalĺĺnak (Diószeghy Sámuel utca és orczy út közötti szakasz) helyes

kitáb|azásaról jelen levele nyomán intézkediink, a tźtblźk |egyártásźlt és felszere|ését 2012.
januaľ 3 1 -i határiđővel megľendeljĺik.

A Kőľis utcai szelektív hulladékgyĺjtő szigetet a Fővárosi Kĺjzteľület-fenntaľtó Zrt.

munkatarsai takaľítjĺĺk hetente egy alkalommď. Bejelentését továbbítjuk a hulladékgyujtő

szigeteket üzemeltető FI<F Zrt. részére.

Iilár 2011. év elején megindult egy lakossági kezdeményezés a Budapest VIII. ker. orczy tlt -

Visi Imľe utcánál lévő részén ęgy új gyalogátkelő létesítésével kapcsolatban, több száz lakos

erősítette meg a|áírásával a kezdeményezést, melyet a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat

továbbított a hatáskörrel ľendelkező Fővĺáľosi onkormány zatnak.

A Fővárosi onkormányzat is tĺĺmogatja a gya|ogźúkelő létesítését, azonban ők a Kőris utca

folýatásĺĺnál javasoljĺĺk. Előíľják továbbá a célzott kizvi|ágítás megteremtését is, így a
létesítés költségei elérhetik a |0-20 millió forintos nagyságľendet. A végleges döntés

meghozata|źńg, a tervek elkészítéséig, valamint a péĺuugyi fędezet biĺosítlásáig kérem szíves

tiiľelmét.

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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BtIDAPEST FŐv,łRos -IŕIII. lcnÜr,nľ
JlzsprvÁnosr Öľxonn,ĺłľyzĺ'ľ

PoLGÁRMESTERI HIVATALA

Dn" Kocslslt{'łľÉ

PoLGÁRMEsTER

A Kőľis utca _ Diószeghy utca saľki telket hatríľoló jĺĺrdaszakasz źi|apota a20tt. december 6.
an taľtott helyszíni ellenőľzéskor megfelelő vo|t, az önkormanyzat mlx.lkataľsai nem találtak
elhagyott hulladékot. A jáľda tisztźn tntása és síkosság-mentesítése a telek tulajdonosanak
feladata, a buszmegállóé viszont a BKV Zrt-é,

\
Kérem táj éko ztatásom tudomásulvételét.

Budapest, 20I | . đecembeľ

Tisztelettel:

x 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.8 459-2|00
wwwjozsefuaros.hu
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BfrDAPEsT FŐvÁnos VIII. rcnÚĺBr
JÓzsrľvÁnosl om<onľĺÁlwza,r

Por,cÁnľm'sľnnr ErvATALA

ľeszere

Budapest.

1085

Tárgv: Közmeghallgatás

Iktatósziĺm : t 6 -17 9 8 l 20 I t
,iigýntéző: Rév8 Zrt.
Telefon: 4592-567

Fax:333-1765
e-mail: gazdalkodas@jozsefuaros.hu

ľĺsztelt Uľam!

201|. decembeľ 15-i Közmeghallgatasra feltett kéľdéséľe vausžÄiiä,'.az alábbialaól
tájékoztatom:

.1,'!: I

A Hoľánszky u. 13' szám alatti épület felújítása 20t2, junius végére késziil el. A Rév8 Zľt'
bony.olítja miĺď az épület felújítását, mind a kĺizterülęt megujítását. A két építkezés
p źrhuzamosan keľül megvaló sításra.

Az önkoľmźnyzat azEwőpa Belvaľosa Program elfogadásakot rögzitette''éz..9p:ĺiJe!''funkcióit,
melyek a kcivetkezők: a kerĹilet (téľség) vtĺ||a|kozőit segítő inkubátorháż,, a Pa|ot,arlegyed
teľületén zajló kulturális és közösségi programok taIá|koztsi és információ pontja, valamint
diákcentrum, ahol a térségben lévő diákok kulturáltan tudnak szórakozni.

Kéľem táj ékoztatásom tudomásulvétęlét.

Budapest,20ll.december.... , r r, , :,:.,,,,;r.i

Tisztelettel:

Dn.KocssMÁľÉ

PoLGÁRMF^sTER

2011 DEI 1 5
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wwwjozsefuaros.hu





3+.
BUDAPEST FovÁnos VIil. r<rnÜr,nľ

ffzsEľv,ĺRosr Öľrom,ĺłmyz.ł,ľ
PoLG,łRIESTERI HIVATALA

'tęszete Iktatószĺím : | 6.|7 98 l20t I

IJ gyiĺtéző : Gaal Ikisztian
Telefon: 4592-594, 4592-567
Fax:333-1765
e-mail : gaalk@j ozsefu aro s. hu

Táľgy: Közmeghďlgatás

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a 2011. december l5-én tartanđó közmeghallgatásra beküldĺitt kéľdéseiľe, az
a|ábbi táj ékońatźlst adom.

Az on által felvetett problémĺĺľa hatáskör hianyában nem á1l módunkbarl vá|aszolni, de
szeľetnénk, hogy az illetékestő| vźt|aszt- kapjon, ezért kérdéseit továbbítottuk a hatáskĺjrrel
rendelkező hatóságnak, a Budapesti Közlekedési Kĺizpont Zrt-nek (BKK).

Az eddigi gyakorlattal szemben pozitiv vá|tozásra szímíthatunk, hiszen a Parlament ezen a
héten fogadta el módosító javaslatomat, amelyet az onkormźnyzati törvényhez (Ötu.)
nyújtottam be. Eszerint a jövőben annak a településnek kell gondoskodnla a hajléktalan
személyről, amelynek a.teľĹiletén elvęszítette lakhatását. Ennek eľedményeképpen reményeim
szerint Budapest, - és így kerületiink - túlterheltsége csökkenni fog. Bizom benne, hogy jövő
tavasszal elfogadja a Parlament azt a tĺirvéný is, amely a hajléktalan ellátást teljesen
megreformá|ja, és az önkormtnyzatok,nak a jövőben sokkal színvonalasabb ellátást kell majd
biztosítaľriuk az embereknek, mellyel elérhető, hogy a hétköznapi éľintkezésben ne tűnjenek
ki a kĺjrnvzetfüből.

Kéľem tájékońatásom szívęs elfo gadását.

Budapest, 20|I. decembeľ

X 1082 Budapest, Baross t. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefvaľos'hu

$Ý





35.
BUDAPEST FŐv,ĄRos VIII. xnnťrr,nľ

Jlzspľv,łnosr ÖľxonľĺÁľyzn,ľ
PoLGÁRMEsTEru Ervłľ^łl,ĺ

reszeľe

Budapest.

1083

TáľgY: Kcizmeghallgatás

Iktatószám : I6-t7 98 l 20I I

lJgyntézi5: Kisfalu Kft., Rév8 Zľt'
Telefon: 4592-567
Fax:333-1765
e-mail: gazdalkodas@jozsefuaľos.hu

Tĺsztelt Asszonvom!

A 2OII. december 15-én taľtandó közmeghallgatásra bektildcitt kérdésére az a|ábbi
tt$ékoztattlst adom: :. :

A Magdolna Negyed Program keľetében végĺehajtott felújítással összefüggésben kerĹĺlt
átmenetileg elhelyezésre a Tömő utca |7. szźml alá az a csa|ád' akik vélhetően a közbiztonsági
problémak forrása. A bérlők az e|helyezést követően kikeľĹiltek a látóköriinkből, amely
rendkívĹili módon megnehezíti a bérleti jogviszonyukkal összefüggő intézkedések, illetve a
megfelelő jogi lépéseket megtételét.

Egýdejtíleg tájékoztatjuk, hogy nevezettek bérleti jogviszonyźú magatartási probléma miatt
abban az esetben áll módunkban felmondali,ha a Kisfalu Kft. Lakasgazdálkodási hodája felé
írásban, néwel, címmel e||źltva, többen panaszt tesznek' Ugyanakkor felhívjuk a Íigyelmet
arra is, hogy a magatntäsi problémaľa hivatkozva indított, bérleti jogviszony felmondásara
iranyuló per a bírósägonkizátőlag akkor źů|jameg ahe|yét, ha a peľbe minimum kettő vagy
tobb, az érintett házban lakó bérlő, tanúként abirősägrabeidézhető.

Az épn|et bontása és kiköltöztetése a Corvin Sétany Program keretén beltil valósul meg' Mint
aztbizoĺyáratapaszta|ták, a pľogram megvalósítása 2008 őta lelassult, ennek oka egyrészt az
elhúzódó gazdasźryi váIság, másrészt a megígért, de elmaradt fővaĺosi támogatások |llánya.
Mivel az onkormźnyzat kénýelen saját fonásból előteremteni a kiköltöztetés és bontás
költségét, a progľam megvalósítása csak kis lépésekben lehetség es, az onkormanyz1t nem
tudja felelősségteljesen megígérni, hogy a Tömő u'.17. sz, a|atti épület Z}75-igbontásra kerül'

Kérem ttĘ ékoztattlsom szíves el fo gadas át

Budapest, 2011. december ....

Tisztelett

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
wwwjozsefvaros.hu
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BUDAPEsT FivÁnos VIil. xrnÜr-uľ
ff zsEľvÁRosl ÖľronľĺÁľĺvz,n,ľ

PoĺcÁnľĺnsľBnr HĺvĺTłl,ĺ.

ľeszere iktatószám : K- 27 l37 l20||.
ugy lĺĺltéző : He gedő s Jáno s
tel.: 3 13-5607, 314-1098
fax:333-9535
e-mail : info@kisfaluj ozsefuaľos.hu

1086 Budapest

Táľey : Ktizmeghallgatas

Tisztelt Asszonvom!

A 201|. decembeľ 15-i Közmeghďlgatásra feltett kérdésére válaszolva az alábbialłő|
tźĄékoztatom:

Tény, hogy a Józsefuaľosban tďálható önkormányzati lakásállomĺĺny jelentős része leromlott
önkormányzati éptiletlíllományban ta|á|hatő, mely épületek fenntartása egyre magasabb
kĺiltséget emészt fel. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt évtizedekben esedékes és tĺibbnyire
elmaradt karbantartási munkak miatí az állagmegóvás egyre nagyobb összegeket tesz ki. A
béľleti díjakból a meglévő állapot szinten tartása sem valósÍtható meg teljes könĺen' a
minőségi javításokat pedig az onkormźnyzatmźt nehezebben tudja fęlvállalni.

A Józsefuarosi onkormźnyzatjelentős erőfeszítéseket tett és tesz annak érdekében, hogy a
keľtileti lakásállomźnyta jelllemzó,leľomlott és korszęriĺtlen mrĺszaki állapotokat felszámolja,
aľanyukon változtasson. Ennek éľdekébęn a Jőzsefvárosi onkorményzat időben több távlati
célt is állított, és az elmult években e célok teljesülésének éľdekében komoly lépéseket is tett.

E lépéseknek egyik fô megnyilvánu|ását a kerületben zaj|ő rehabilitációs folyamatok
jelentették. A kerĺilet vezetésének egyik legfobb cé|ja a lakásrendszeľ új, hosszútávon
fenntaľtható intézményi hátterének a kialakítása, mely biztosítja mindenki sztrnźra a
tarsadalmi helyzetének megfelelő egészséges, fenntaľtható és megfizethető lakhatást. A
lakáspolitikai célok eléľéséhez sztikséges egy lakhatást biztosító szabá|yoző renđszęr
kialakítása. Erurek elemei a lakások (önkormányzati és nem önkormźnyzati lakások) és a
kapcsolódó önkormanyzati szabá|yozők (lakás elosztási rendeletek, lakbér renđeletek, és a
ktilcjnfele tímogatások) rendszere. A rendszer része a lakásfenntarüĺsi szolgáltatások
megerősítése, színvonalĺínak emelése és a ,,felhaszná|őbałát" szolgáltatási magataľtás
kialakítása, mely napi feladatként jelenik meg az önkormányzati és vagyongazdálkodói
munkában.

A program megvalósítiása során, menet kcĺzben konigálni kellett néhany lépést is, mivel a

bérlők anyagi helyzete is, hasonlóarl az önkoľmĺĺnyzati pél:zld;gyi lehetőséghez, jelentősen

leszűkült, korlátozódott. Több család a taľsadalom peľiferiája felé kezdett el haladni, melynek
megakadályozástra a Iőzsefvźrosi onkoľmźnyzat szélesíteni pľóbálja a szociális hálót, olyan
rendęleti szabźiyozők beépítésével, mely érezfleto és hathatós segítséget nyújthat a lakhatás, a
megélhetés terén a ľászorulóknak. Ez is komoly szervezési és gazdasági feladatot rő az
onkoľmanyzatľa és érintett szew ezetęite.

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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Bunłľnsr FŐv,łnos v[I. xEnÜĺ,nr
JlzsnľvÁnosi oľľonľĺÁlwza.r

PoLGÁRMESTERI HIVATALA

DR. KocsIsMÁTÉ
polcÁntĺnsľnn

A sok negatív hatás és ktizdelem ellenéľe hisszfü, hogy terveink, ha kisebb csúsziíssď is, de
megvďósulnak, és ľeményeink szerint bérlőink is egyre szélesebb k<jrben fogiak azt érezni,
hogy biztató valtozasok is vannak a keľiiletben, a lakóépiiletfüben és így az életiikben is.
Kéremtájékoztatźsomszívesfu domásulvételét.

Budapest, 201I. december ....

Tisztelettel:

2011 ÜEc ĺ 5.

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
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'-*"''"ä"il'-. xBnÜĺBľ
JlzsrľvÁnosI ÖľĺronľĺÁľwzłr

Polc'łnľĺnsľBnr Hrvłľłl-ł

Dn.KocslsMÁľÉ
por.GÁnľĺnsrnn

1089 Budapest

Ilctatószám : 04.|3 l 5 7 l 4 l20| 7 .

Ugyntéző: Szíĺrszabóné Tóth Tímeą
Mészaros Marianna
Telefon: 459-2277

Fax: 3t4-1416
e-mail: szurszabonet@jozsefuaľos.hu

Tárey : Kcizmeghallgatás

Tisztelt AsszonYom!

A 201l. december 15-i Közmeghallgatásra feltett kéľdésére válaszolva az a|ábbiakĺľőlr

tájékoztatom.

Avíz-ćs csatomađíj szźmlazásanak aIapja a23l2007.(Iv.25.) Budapest Főviíľos VIII. kerület

Józsefuaľosi onkormĺĺnyzatirendelet, melynek 2. $. (2)bekezdésének b.) pontja szerint keľtil

megá|Iapitasra a Tarsashazakban lévő önkormźnyzatí albetétek víz- és csatornahaszĺźiati díja:

Az említett renđelkezés így szól: ,,A vegyes tulajdonú tarsasházakban lévő cinkormĺányzati

lakás és nem lakás céIjna szo|gáIő helyíségek viz- és csatomahaszná|ati đíja megegyezik a

kĺizgytĺlés źital a tźrgyévi k<iltségvetésében elfogadott közös ktiltségben elkĺ.ilönített viz- és

csatornahasznáIati díj tulajdonhányađ szerinti lakásľa jutó összegével. A kĺjvetkező év víz- és

csatornahaszná|ati đíj vá|tozás iđőpontja akozgyű|és által elfogadott kcjzös kĺlltség vźitozás
időpontja. Ha a ttrsashźlz kĺĺzgyűlése hatfuozatot hoz a lakásonkénti tényleges

költségelsziímolásľa, amely hatźrozatbarl dcjnt hátralék befizetéséről vagy túlfizetés
vísszaťlzetéséről, abban az esetben a bérbeadó a hźv fővízmérojén leolvasott tényleges

fogyasztás a|apjźn - a kozgyulés đ<jntésének megfelelő méľtékben elszámol a bérlőkkel. A
bérbeadó nevében a Kisfalu Kft. kcjteles az éľintett taĺsashtŁaktól adatot bekérni az épllLet

egészére vonatkozó _ valamint ennek alapján egyęs fulajdonhanyadra megźilapított éves

|eszźm|ázo|t és kifizetett víz- és csatornahasznźiati díjról, valamint a táľsasház éves

kĺ1ltségvetésében elfogadott víz- és csatomahaszná|ati díj ĺisszegéľől és hatźiyba|éptetésének

időpontjaľól. Amennyiben a Tźrsashźz a bekéľt adatszo|gźitatást nem teljesíti, abérbeadő az

előző év adata a\apjźn az egyes tulajdonhányadokra megállapítotĺvíz- és csatornahasználatí

đíjatfizeti atźrsashtunak, s ezthatźlrozzameg a bérlő felé.''

Fentiekľől a Kisfalu Kft. maľ részletesen tźĄékoztatta ont 2011. januĺĺľ 24-ikeltí levelében,
javasoltĺík vízőra felszerelését, stájékońattźk arrő|, hogy a külső közĺĺs WC használata nem

akadá|ya a lakásban történő mellékvízméľő felszeľelésének, mivel annak fogyasztźsát külön
megállapodás alapj an ťĺzetheti.

2OI|. októbeľ hónapban, a Táľsashaz.közgyulésének hatĺíľozata a|apjźn megállapított,9.983,-
Ft]ho víz-esatoľnadíjat Leszźrriáztlák on felé, továbbá20|0.július |-tő| 20|1. szeptember 30-

ig terjedő időszakła összesen |0.376,-Ft kĹilönbĺjzetet, mivel ezen idoszak alatt ezze| az

összeggel kevesebb víz-csatornadíj keľĹilt |<lszám|źnásra, mint amit a Tźtĺsashźn közgnĺlése
meghatározott.

x 1082 Buđapest' Baross u. 63-6,7. B 459.2100
www.iozsefuaros.hu



BUDAPEsT FŐvÁnos VIII. lcnÜmr
JlzsrrvÁnosl Öľronnĺ,łľyzłľ

Por,cÁnľĺnsTERI HIvATAI.A

Dn. Kocslsl\{,łľÉ
polc,ĺnnĺnsľrn

Részletes tzjékoztatásuk ellenére on sem a vízőtźń nem szereltette be a lakásba" sem
háLtľalékźLt nem ľendezte anrnk ellenéľe, hogy tlájékoztattźl< aľról is, hogy a lakbérhez
kapcsolódó kültjn szo|gáItatźsi díjak nem teljesítése ugyanúgy fe|nondrási ok, mint a lakbéľ
nem fizetése.

Felhívtak szíves figyelmét, hogy hátraléka rende zéséhez haladéktalanul keresse fel a
Józsefuaľosi Csďádsęgítő és Gyeľmekjóléti Központot, adósságcsökkentési.támogatás és
Hźiőzat Alapítványi tźltnogatźls (kĺizĹĺzemi díjakĺa) igénylése céljából, mivel az Alapítvźnyi
tźtmogatás avíz-csatomadíj, szemétszźilítási díj, és távhodíj hátralékok megfizetésére szo|gá|.
on 2011. szeptember 20. napjrĺn vett részt a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi
Kcizpont tanácsadásĺín a díjhátĺaIékanak rendezése érdekében, ahol nyilatkozott aÍra
vonatkozóan, hogy önĺész Íizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

2008. július óta on csak egyetlen egy taľgyhavi đíjat ťĺzetett meg.20|l. november 30-ig 41
havi, 727.296,-Ft hátralékot, mint tőketartozást tartnlak nyilvan, amelyet még késedelmi
kamatťlzetési kĺitelezettsé g is teľhel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az onkoľmányzat, a Józsefuarosi Csaláđsegítő és
Gyeľmekjóléti Kĺĺzpont, valamint a Kft. is csak abban az esetben tud a nehéz arryagí
helyzetben lévő bérlők segítségére lenni, amennyiben a bérlő közremfüöđik, figyelembe veszi
a ľészletes tźĄékoztatásokat, igyekszik annak megfelelően eljárni, s így maga is tevékenyen
tésztvesz abban, hogy lakhatása és megélhetése ne lehetetlenüljön el.

Mindezekre tekintettel, akozizemi díjaiban keletkezett hátra|éka kezelésében . amely nem
csak a lakbérhátra|ékarateľjed ki _ kéľem' vegye fel a kapcsolatot a Józsefuráľosi Családsegítő
és Gyeľmekjóléti Központtal (1081 Bp., Népszínhazu.22. Tel: 333-05-82), akik helyzetének
pontos felméľése után adósságkezelési szolgáItatźs iranti kérelem benýjtásában segítenek. A
tiĺmogatás ľészletes feltételeit és benyujtásanak szabá|yait az ađőssźękezelési szolgáltatásról
szóló Buđapest Főviíľos VIII. Kertilet Józsefulírosi onkormányzat Képviselő-testületének
3 1 l 20 l 0 . (VI I. 1 5 . ) oĺlkormźny zati rendelet e taĺtalmazza,

Közüzemi díjainak könnyítése érdekében 20I|. novembeľ 30. napjan beadott lakásfenntaľtási
támogatás iranti kérelme folyamatban van, az ugyintézési hatĺíľidő 30 nap. Amennyiben a
jogosultsági feltételeknek kérelme megfelel a tźmogatźs 2011. november 01. napjától 1 év
időtartamĺa kerĹil megłíllapításra. A döntésrő|határozat foľmájában postai úton kap éľtesítést.

Kérem táj ékoztatás om tudomásulvételét.

Budapest, 201I. december ....

Tisztelettel:

19ĺĺp1rrcX 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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BUDAPEST FŐv,łnos VIII. xrnÜr,nr
Jozsnľv,łnosr Ôľxonĺr,ĺ,iľyzĺr

PoLGÁRMESTERI IIIVATALA

ľeszeľe Iktatószĺĺm : | 6-|7 98 l20I |.
IJgyintézo: Kisfalu, Rév 8 Zrt.

Telefon: 459-567

Fax::::-tĺ0s
e-mail:
gazda|ko das @j ozsefu aľo s. hu

Budapest.

1083

Táľgy: Közmeghallgatas

Tisztelt Asszonvom!

A 201|. december 15-én tartandó k<izmeghallgatásra beküldött kérdéseire az a|ábbi
tájékoztatźlst adom:

T ársasházzal kapcsolatos kérdések

A Magdolna Negyed Progľam keľetében végrehajtott felujítással ĺlsszefüggésben a Tömő utca
17. szźlm alá keľĺilt átmenetileg elhelyezésre az a család' aki vélhetően a k<izbíztonsági
problémrík forrása. A bérlők nem sokka| az e|he|yezést kĺjvetően kikerĹiltek látóköľünkből,
amely rendkívüli módon megnehezíti a bérleti jogviszonyukkal osszefiiggő intézkedések,
illetve a megfelelő jogi lépéseket megtételét.

Egyidejűleg tájékońatjuk, hogy nevezettek bérleti jogviszonyźú' magatartási probléma miatt
abban az esętben áll módunkban felmondani, ha a Kisfalu Kft. Lakásgazđá|kodási Irodája felé
írásban, néwel, címmel ellátva, többen paĺaszt tesznek. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet
arľa is, hogy a magatartási problémara hivatkozva indított, bérleti jogviszony felmondásaľa
irrínyuló peľ a bíľóságonklzźrőlag akkoľ állja meg a helyét, ha a perbe minimum kettő vagy
tobb, az érintett házbarl lakó bérlő, tanfüént abfuőságrabeidézhetó.

Az épület bontása és kiköltcjztetése a Corvin Sétany Program keretén belül valósulmeg. Mint
aztbizonyáratapaszta|tźk, a pľogľam megvalósítása 2008 óta lelassult, ennek oka egyrészt az
elhúzódó gazdasági válság, másrészt a megígért. de elmaľađt főviĺľosi támogatások hirĺnya.

Mivel az onkoľmźnyzat kénýelen saját fonásból előteľemteni a kikĺjltöztetés és bontás

ktlltségét, a progÍam megvalósítasa csak kis lépésekben lehetsé ges' az onkormanyzat nem
fudja felelősségteljesen megígérni, hogy a Tömő u. 17. sz. a|aÍtí épület ZDlí-igbontasra kerül.

E l082 Budapest, Baľoss u. 63-6.l.6 459-2l00
wwwjozsefvaros.hu



BUDAPEST FŐv,ĺnos VIII. KERÜLET

JÓzsnľv,łnosr Öľronľĺ,łľyzl,ľ
PoLGÁRMEsrBnr Hrvn,ľaI,,ł

TóľÍig5relő kameľa

A Bp., VIII. keľ. Tömő u. _ Szigony u. keręszteződésébe telepített 72. szźlmt téľfigyelő
kamera felszerelését a BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitanyság megvizsgáltatta.

Megállapítast nyeľt, hogy a kamera mind a 4 tanyba tiszta képet |át, az on által jelzett

,,lefedést'', a közvetített kép kitakaľtságát nem tapasztaĺtźů<.

A fentiek alapjan a kamera kialakítás átépítésére a Rendőrkapitĺĺnyság nem teľjeszt e|ő
j avaslatot az ori<ormźny zat ir źny áb a.

Kiizbiztonság

A BRFK VIII. ker. Rendőľkapit.ányság személyi állománya, így u egyenľuhás kollégák
|étszźlma az e|miilt 10 évben folyamatosan csökkent. A pľoblémát nehezítí, hogy a közteľĹileti
szolgálatot ellátó állomány köľében a legnagyobb a fluktuáció.

A Rendőrkapitanyság a renđőri jelenlét megteremtése érdekében a mindenkoľ rendelkezésre
álló rendőri |étszźlmot figyelembe véve igyekszik jźrőrt vezényelni a Losonci tér - Práter _
Szigony - Tĺjmő utcák környékére. A létszĺĺmhiźnyratekintettel lehetőségeik szeľint szoktak-a
Budapesti Rendőr-főkapitrínyságtól és a Készen]éti Rendőrségtől további megerősítő ręndőri
erőt igényelni.

Kérem táj ékońatásom szíves elfo gadását.

Budapest, 20I|. decembeľ ....

(-- 
Á',.B Ťąffi:.Yľ,

{,, ffi -:l ű/'t *

&111v-:''

Tisztelettel:

20n Dff t 5.

B 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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BUDAPEsT FlvÁnos VIII. ronrfi,rcľ
JizsnľvÁnosr oľxonľĺÁľwz.łľ

Por,cÁnwsrpnr Htvaľłlĺ,

Budapest.

1084

Táľgv : Kcizmeghallgatás

nďatőszźm: I6-/20t1'
,ii gyntézt; : Dengel Zoltánné
Tęlefon: 459-2503
Fax:333-1765
e-mail : den qelz@j ozsefvaľos.hu

Tisztelt Uľam!

A 2011. december 15-én tartandó közmeghallgatásľa bekĹildtitt kérdésére az alábbi
ttqékoztatást adom:

Atfusasházak mtíködését a tcibbszöľ módosított 2003. évi CXXXilI. töľvény szabá|yozza' A
társashźni törvény szabźt|yai alapján a Józsefvźrosi onkormźnyzatnak nińcs hatáśkcĺľe a
tźrsashtuak és a közös képviselő felett feltigyeletet gyakoľolni.

A nemdohányzők védelméről és a dohanýermékek fogyasztásźnak, forgalmazásának egyes
szabźiyairől szóló t999. évi XL[. tĺirvény nem taľtalmazza a magiánterĹileten - a társashźĺzi
közcis tulajdon annak szźtmit - történő đohźnyzź.s tiltását. A taľsashaz Szewezeti és Műkĺidési
Szabá|yzata tarta|mazhatja a tátsasházi lakóépület házirendjére vonatkoző szabáIyokat. A
törvény megfogalmazása szerint a házkend szabá|yait a haszná|ő kÓteles betartani, de
szankcióľa vonatkozó kitételt a tĺirvény nemtartalmaz.

Kérem tĘ ékoztatásom szíves elfo gadását

Budapest, 2OIl. december ....

Dn.KocsIsMÁľÉ

POLGARMESTER

f011 Ü[ü ĺ5

Ň 1082 Buđapost, Baross u. 63-67' @ 459.2100
wwwjozsefuaĺos.hu
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BI'DAPEST FŐvÁnos VIII. xpnÜI,Bľ

JlzspľvÁnosr oľrom,ĺ,łlwzłr
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

Dn. KocslsltĺrłTÉ
por,cÁnnĺBsľnn

és neje részére Iktatószĺám : 1 6.|7 98 l20| |
|Jgyntéző: Kisfalu Kft., Rév8 Zrt.
Telefon: 4592-567
Fax:333-1765
e-mail : gazdako das@j ozsefu aľo s. hu

1083 Budapest

Tárw : K<lzmeghall gatás

Tĺsztelt Asszonyom és Uram!

20||. december 15-i Kozmeghal|gatźsra feltętt kéľdéseikre váiaszo|va az alábbiakról
tájékoztatom onĺikęt:

A Magdolna Negyed Pľogram keretében végľehajtott felújítással összefüggésben a T<jmő utca
|7. szźtm alá keľiilt átnenetileg elhelyezésre az a család, aki vélhetően a ktjzbinonsági
pľoblémfü forrása. A béľlők az e|he|yezést kĺlvetően kikerültek látókĺjľtinkből, amely
ľendkívüli módon megnehezíti béľlęti jogviszonyukkal összefiiggő intézkedések, illetve a
megfelelő jogi lépéseket megtételét'

Egyidejtĺleg tájékoztatjuk, hogy nevezettek bérleti jogviszonyát magatartasi probléma miatt
abban az esetben á1l móđunkban felmondani, ha a Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodási Irodája felé
írásban, néwel, címmel el|átva, többęn panaszt tesznek. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet
arľa is, hogy a magatartási pľoblémĺíľa hivatkozva indított, béľleti jogviszony felmondásara
iranyuló per a bíróságonkizárólag akkor állja meg a helyét, ha a perbe minimum kettő vagy
tobb, az érintett hazbarl lakó bérlő tanúként a bíróságľa beiďézhető.

A lakásba beköltöztetett család kábítószerľelkapcsolatos tevékenységét a BRFK VIII. keľületi
Rendőľkapitányság megvizsgálja. Amennyiben ezen e|jáĺáshoz további információkľa lesz
szükségĹik, munkataľsaik felkeľesik onĺiket. Természetesen ezen kapcsolatfelvétel az onök
teljeskönĺ binonságźnak megőrzésével történik. Sajnálatos módon a keľület kábítószeľrel
kapcsolatos fertőztjttsége magasabb az źftIagná|. Ennek megfelelően a rendőľség kiemelten
kezę|i a problémát és szintén át|ag feletti intézkedéseket pľodukál a felderítés és

btintető elj arások lefo lý atása ter én

Az épület bontása és kikĺiltöztetése a Corvin Sétany Progľam keretén belül vďósul meg. Mint
aztbizonyáratapasztaltźk' a program megvalósítása 2008 óta lelassult, ennek oka egyrészt az
elhuzódó gazdasági válság, másrészt amegígért, de elmaradt Íővaľosi támogatások hianya.

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-f100
wwrľ jozsefuaros.hu



Mivel az onkormźnyzat kénýelen saját fonasból előteremteni a kiköltöztetés és bontás

ktiltségét, a program megvalósítasa csak kis lépésekben lehetségeí az onkormanyzatnem
fudja felelősségteljesen mogígérni, hogy a Tömő u. |7, sz, alatti épiilet 2015-ig bontasra keľĹil.

Kérem taj ékoztatźlsom tudomasulvételét.

Budapest, 20|t. decembeľ'...

Tisztelettel:

Ý4

'i.kľ:r:i.]

201ĺ ÜEü 1 5
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BUDAPEST FŐv,ĺRos \łII. IcnÜr,nr
Jlzspľv,łnosl Öm<om,ĺłlwz.łľ

PoLG,łRMEsTEru Hrvłra,lĺ,

Dn.KocsrsMÁrÉ

ľor,cÁnľĺnsrBn

Iktatószám : | 6-17 98 l20I I
|J gy intéző : B -Kovács Judit
Telefon: 459-2285
Fax:459-2276
e-mai I : kazy judit@jozsefu aro s.hu

Tisztelt Uľam!

A 201l. december 15-i Kĺizmeghallgatásra feltett kérdésére vá|aszo|va az a|ábbial<ĺől
tájékoztatom:

Jómagam 2 éve vagyok a keľület polgármestere. Problémájukka,l ezen idoszak alatt nem
taIźikoztam. Én is megütközéssel olvastam, hogy több mint 20 éve var megoldásra a

közvilágítás és a csatorna problémája. Ezińon is köszön<jm szépen, hogy felhívta a
figyelmemęt az e|ődeim által méltaĺrytalanul elhanyagolt ügyre.

Sajátos problémája a fővarosi közv1lágításnak, hogy míg a kilzvi|ágításiháIőzat mfüödtetése,
fenntartása a Főviĺľosi onkoľmányzatfe|adata, addig aziĺjkózvl|ágításihźůőzatokmegépítése
a keľiileti onkoľmanyzatok feladata. A hianyosságok pótlás át az Önkolmányzatunk meg fogja
oldani. Minđent elkövetĹink annak érdekében, hogy a 20|2. évi költségvetésiinkben fedezetet
tudjunk biztosítąni az on által is je|zett súlyos hiĺĺnyosság mielőbbi pőt|ásara. Akozvi|ágítás
helyt eéůIításái g kérem szíves ttirelmét.

A levelében említett csatornaszakasz átadás-źivéte|i eljĺírása tĺjbb éwel eze|őttjogi műszaki
problémfü miatt megszakaďt. A Fováľosi Csatomźzźtsi Művekkel haladéktalanul felvessztik a
kapcsolatot a csatornaszakasz üzemeltetésbe vétele érdekében. Soron kívĹil megvizsgá|jvk,
hogy milyen műszaki, jogi, pénzugyi feltételekkel adható át a csatornaszakasz a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. kezelésébe. Ha a Fővĺárosi Csatomázási Művek átveszi
üzemeltetésbe a kéľdéses szakasń, akkor a jövőben annak tisztitásáről a kcizszolgá|tató fog
sondoskođni.

Kérem táj éko ztatás om s zíve s fu domásulvétel ét.

Budapest, 20I I. december

/%

Budapest

1084

Táľey: Közmeghallgatás

M 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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BUDAPEST FŐv,łnos VIII. rľnÜĺ,ľr
JlzsBr'v.łnosI ÖľronľĺÁľwzĺ'ľ

PoLG,łRMESTERI HIVATALA

Buĺląllest

1089

Táľev: Közmeghallgatas

Iktatószám: I93454l||
TJ gyintéz(i : Zsitinszki Jiáno s

Telefon: 459-2293
Fax:459-2172
e-mail: zsilinszkij @jozsefuaľos.hu

Tisztelt Uľam!

A 2011. december 15-i Közmeghallgatĺásra feltett kéľdésére vźiaszo|va az a|ábbiak.rőI
tźjékoztatom:

A Szabadďakító és Kovácstizem Kft. (Bp. VIII. Kiinyves Kálmán kÍt.76.) tevékenységének
lakóépiileten kívüli kömyezeti zaja a Környezetvédelmi Felügyelőség hataskörébe taľtozik.
20||. februaľ Z}-énérkezettparĺaszáta felügyelőség ľészére hivatalból átvették.

Epiileten belül lakószobában a zajptob|éma jegyzői hatask<jrbe tartonk. 20II. ápi|is 6-an a
jegyző h*fuozatban k<jtelezte a Szabadalakító és Kovácsiizem Kft-t, hogy épületen beltil
végeztessen zajvizsgźt|atot, annak érdekében, hory a tevékenysége megfele|-e a zajvédelmi
kdvetelményeknek. 2011. április |4-én helyszíni ellenőrzés során megĺĺllapítotĺát hogy

lakasában koppanó jellegu zajhaüĺsok tapaszta|hatőak. Az épületen kívülnem
tapasztaltak zajhatźst, ezt a Komyezetvédelmi Feltigyelőség Sem tapaszta|ta korábbi helyszíni
vżsgĺílatakor, melyet jegyzőkönyvb en rógzített. Épiileten beliil a vizsgáIanjegyzők<inyv mérési
adataí szerint 21-22 dB éľték kozott rogzítették a kovácsolĺĺskor a zajszlntet, amely az a|apzaj
éľtékével megegyezett. bar észlelhető volt. A ilzsgetati jegyzőkönyv megźl|apítźlsa szerint a
zajterhelés a vizsgá|t lakásokban az éjszaku hatźrérték (30 dB) szempontjából megfelel. A
vlzsgźiati jegyzőkoĺyv 316. oldalán a zajfotésok fejezetbęn többek köztĺtt az alźhbiak
szerepelnek: ,,Az üzemvezető írásban nyilatkozott arról, hogł a mérések időtartama alatt ą
Iegnagłobb zajszintet produlraló termelő tevélrenységet folýatjĺźt éjszalra a négłtonnás
lrnlapácsot használjók.,, A panaszosok képviselője,

. 
az éjszaku vizsgźt|at

idején a Szabadalakító és Kovácsiiemben taľtózkodott. Az o tapaszta|atalt összegezve köztjlte a
mérést végző|<ke|, hogy a vizsgźiat iđején a nagysúlyú munkadaľab megmuĺkálĺísa elmaľađt, és

ezt a téný vegyék figyelembe a szakvélemény elkészítésekor. Ezt a levelet tajékoztat'aslil, a
Polgármesteri Hivatalnak is megkiildte. A vizsgĺálati jegyzőktinyvben erre tĺjrténő utalĺást nem
talźůhatő. Az ijzemvezetői nýlatkozat és az on ĺáltal leíľt tźtjékońatasban lévő ellenünondiíst a
benyújtott dokumentációk alapjan elbírá{ni nem áll módomban. Időkĺjzben a Hivatalban történt
személyes megbeszélés alapjĺĺn kérte' hogy a Hivatal ĺĺltal kiľendelt szakértő az éjszaku
vizsgźiatot ismételten végezze el a panaszolt tevékenységek jelentkezésekor. A vŁsgá|at
folvamatban van.

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67. @ 459-2100
www.iozsefoaros.hu



Az orczy úton megszĹintetett posta újbóli megnyitasát illetően - hataskĺĺr hiĺányában . nem áll
módomban viĺ]aszolni. Kérdését aMagyar Posta Zrt-nekvźlaszaďźs cé|jábőI megkiildtem.

Kérem táj ékoztatás om tudomásulvételét.

Budapest, 2011. december ....

Tisztelettel:

^,Ią
5 aljegyzoa

x 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67. B 459-2100
www jozsefvaros.hu
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Buoľľsľ x.ivÁnos VIIL r<rnÜ'ĺrt

JÓzsnľvÁnosr öľronľrÁlłyz.łľ
PoLGÁRilmsTERI EIvATALA

Budapest

1082

Táľev : Kozmeghal|gatźs

Úgyszám: 19-345411|
,Ü gyintézó : Z sil inszki Jáno s

Telefon: 459-2293

Fax:459-2172
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Tisztelt Uľam!

A 2011. december 15-ei kozmeghallgatásra benyíljtott kérdéseire az a|tĺbbi tźljékozlatőst

adom:

Az on felszólalásában szereplő Grund Liget vendégLtLtő nyiwatartási ideje 10-24 óra. A
vendéglátók nýfuatartási iäejével kapcšolatban hivatalunknak nyilvántaĺásba vételi

kotelezettsége van.

A vltr. keĺuletben míikodő vendéglátó teľaszok nyitvatartási idejének áĺtalános, mindenkire

kiterjedő korlátozása képüselő-testtileti dontést igényel. Az ilyen jellegu. helyi rendeletek

u"onbu,, tobbnyire törvéńyességi aggályokat vetnek fel, tekintettel aĺa az titalrźtnos szabźiyrL

hogy a kereskeđelmvvenáeglarő egységek nyiwa taÍtźIsźLt a kereskedő jogosult megllatározsi,

amännyiben azonban a mííĚodés ,iła,ć, a kornyezetre, úgy egyedi hatósagi ełqĺst kovetően _

aĺnak Lredményétől fi.iggően _ lehetősĘ van az üzlet éjszakai nyiwa taÍtásanak kor|ttozźstra

(kereskedelemről sző|ő 2Oo5. évi C)ĹIV törvény 6 $ (1) és (5) bekezdés)..A, 
onkormányzatunk nyiwa tartast korlátozó helyi rendeletet nem ďkotott, czupán a

kereskedelmi üáetekben tiltottu meg a 23 őraés 6 óra kozötti szeszesital arusítást.

A Hivatal egyedi e|jćráskeretében 2011. évben tobb alkalommal vizsgtt|ta az on által említett

vendéglĺóhely lakókorny ezetÍ e gyakorolt hattstĺt.

Bnnď megfeielőeą nyiwuu'tď'i időben torténő lakossĘi zĄpanasz kivizsgálása ügyében

hatósági eňenoľzésókí és zajvédelmi ellenőrzéseket végeztek munkatarsaim a Grund Liget

szőra1čozőhelyeą illetve annak kozvetlen kornyezetében 2011. július 31.-én 0l.00 orakor;20|L.

augusztus tt-én o.ąs órakor;2011. augusztus 26-an 23.20 órakor; 20|1. ulgllsztus 27.-én 0.35

órakor; 2011. szeptember 2f-én23.10 órakor; és 2011. szeptember 23-íľ'0.20 órakor.

201l. július 31-én történt ellenőrzés alkalmával az került megti|apltćrsrą hogy..a kerthelyiség

nyiwa' azonban vendégek nem voltak. Az utcźľ' hallható hangoskodás, ordibálás nem a

vĹndéglátó iranyából hanem a Corvin Sétany felő|, egy lakásból hallatszott. Az utctn eldobált

szemét' torött tiveget egyéb szenrryezodés nem volt.

2011. augusztus ll-énó.ąs ó.uko. tártott helyszíni ellenőľzés során a szórakozóhely csendes

volt, vendégek nem tartózkodtak a teraszon.

zoli. aueus zilĺ. 26-tn 23.fO órakor a vendéglátó erység nyiwa volt. A ,,hosteľ' épuletében a

zene ha1kan sző|t. Azegységben kb. 80 vendég tartóz,kodott ateruszoĺy akik halkan beszélgettek.

Azutcaa közteriilet a vendéglátó egység körĹil tisĺa volt.

x 1082 Budapest, Baĺoss l.634,]. E 459-2100
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2011. augusztlls 27.éĺ 0.35 órakor utóellenőrzest fotytattunk le. Azilzeme|ó egység csendes

volt. A řełdégtátóweg pultjáÍIát-3 ň tartózftodot. A Grund Hostel zźfi részébo| zenďĺ

észlelttink Ejszaka u-l*o,řł,tő,*4s dB, ez az éĺtékaz észfe|ésiktiszob feletti (vagyis erzékszervl

ésáelésselhallhato) azonban ennek ellenére nem jogsértő. 
-

2011. szeptember.ZL-én 23.to - 23.L5 ora ktliotti időszakban megtartott ellenőrzés során a

vendéglátó és kömyezete csendes vo|t,2-3 vendég tartózlĺodott oą a tobbi vendég zźĺtrészben

volt. Az uzkefteznto szerint este 1l órakor minden vendég a zźrt (Grund Hostel) ľészbe megy,

ezeĺt aszabad teraszon csendes ii\zemvitel folyik.
2O1L. szeptember 213-źľ- o.2o-f3.30 órakoi ismételt ellenőrzés megl:r'tźsźra kertilt sor. A
jegyzőkonyv szerint csendes a kornyét nincs zajongas a Grund Liget vendég|źLtő egység

közelében.

osszességében a kertileti hatósag az e||eĺőĺzesek során-"szabtúyta|ansagot, hangoskodást,

rendbontást, lakossag nyugalmát megzavaró tevékenységet - a Grund Liget terasz haszralatával

kapcsolatban- n"^iupu ult EzéÍt a panaszo1t.9ľľ.{ Liget vendéďlźń9.vonatkozásttban a

jogkovetkezmények ali<ďmazas tĺt, akertnyiwataľtási ídő.kor|ttozźlsat a hatósĘ nem alkalmaztą

mĺ"el a zajosteíékenységre řanyuló paÍ:'asz nem nyert bizonyítast.

Amennyiben a koztertileten ďkoho| fogyasztźrsát,. vagy hangoskodást ésáel, keĺeĺľ1 hlvja a

Józsefu-arosi Rendészet zo|d szźmtfi(06.80.2M-61 8) és intézkedni fognak.

Kérem ttĺj ékoztatźtsom szíves fu domásul vételét.

Budapes! 2011. december .'.'

Tisztelettel:
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