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Készült Budapest Józsefu árosi onkoľm źny zat Képviselő -testület 20 12. decemb er 20 -án
18.00 órakor aJőzsefvárosi onkoľmányzatPolgármesteri Hivatal III. em.300-as

tar gy alőjában 8. ľendkívüli ülésén megtaľtott ktizm e ghallgatás ról

Jelen vannak: Balogh Istvĺín, Dr. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, Egry Attila, dt.
Ferencz oľsolya, Guzs Gyula,Iakabfy Tamás, dr. Kocsis iľdźúé, Kaiser
Iőzsef, Komássy Akos, dr. Révész Mźlrta, Pintér Attila, Sántha Péterné,

Soós György, Szilágyi Demeteľ, Vörös Tamás, ZentaiOszkát,

(ĺisszesen: 1 7 képviselő)

valamint Riman Edina jegyzó, dr. Mészaľ Erika a|jegyzó, dr. Szabó orsolya a|jegyző és a
szewezeti egységek vezetóij elenléti ív szerint.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Tisztelettel kĺjszönti a megjelenteket. A 2012. évi 8. ľendkívtili ülést, me|y az sZMsZ II-14'
$-aiban foglaltak a|apján keriilt tlsszehívásra, megnyitja. Tźpo|maradźsát Szili Ba|ázs
képviselő jeleńe. Jelen van 17 képviseló, megáI|apítja, hogy a minősített szótöbbséghez I0,
azegyszeruszótöbbséghez9 egybehangző szavazat sziikséges. Tajékońatásu-l elmondja, hogy
a mai Magyar K<izlönyből éľtesülhettek arľól, hogy a Józsefuaľosi Onkormáĺyzat a
Magdolna-negyed III. Progľam páIyźnatához 3.819.572.000.- Ft támogatást kapott. Ez azt
jelenti, hogy a megkezdett Pľogram folyatása következik és megvalósulhatnak az
elképzelések, például, a końeriletek rendezése, a lakások fe|tĄítása, a kamerarendszer
bővítése, egyebek. Megköszöni mindęnkinek, aki ebben tésztvet{.

Az SZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldĺjtt napirendi javaslat

szav azása k<jvetkezik, egy szerú szótöbbséggel.

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGY SZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
478120Í2. (xII.20.)

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Ktizmeghallgatás
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté- polgĺĺľmesteľ

2. Javaslat a józsefváľosi fővárosi díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének
átvételével kap cs olato s szerzőďés ek m egkiités ére
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

IT IGEN O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL



Dr. Kocsis Máté
17 igeĺ,O nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a napirendet.

Napiľend 1. pontja
Kiizmeghallgatás
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté_ polgármester

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a kerĹilet lakói írásban 24 kérđést tettek fel a
Közmeghallgatásra, amelyre avtt|aszokat a Hivatal illetékes ugyosztá|yai elkészítették.
Bemutatja Csuri Akos moderátort, akinek átadja aszőt.

Csúľi Ákos
Tájékońatja a jelen lévőket, hogy a hozzászőIőkat lefenyképezik. Aki ehhez nem járul hozzĄ
kéri, hogy feIsző|a|ásae|óIt je|ezze ań..
Rĺjviden ismeľteti az SZMSZ Ktizmegha|Igatásra vonatkozó szabźl|yát, amelyet az SZMSZ
34. $-a tartalmaz.
Ezt követően ismeľteti a Közmeghallgatás főbb témaköreit, melyek a következők:

1. Járási rendszer kialakítása
2. Kozbinonság
3. KöZteľiiletek rendje
4. Vaľosüzemeltetés
5. Kerületfejlesztés, viírosmegújítás
6. oktatási, kulturális ügyek
7. Lakás és lakbér Ĺĺgyek
8. Lakőházkezelési ügyek, társashtzi ügyek
9. Népjóléti ügyek, szociális ellátás, egészségĹigyi ellátás
1 0. Altalan o s igazgatźlsi é s építé s igazgatásí ügyek.

Felkéri a Szervezési és Ügyviteli lroda munkatársait, hogy az írásbarl beérkezett kérđésekľe a

vźiaszokat osszák ki'
(Az Ir o da munkatáľsai kio sztj ak a v tiaszokat.)

Felkéri a jelenlévőket, hogy a témakorĺjknek megfelelően tegyék felkéľdéseiket, és ezekę az
illetékes osztályok adjekmeg a vá|aszokat.

Ismertette a v á|aszaďásra j ogosult személyeket.

Megkérdezi az I. témaköľręl kapcsolatbarl _ Játźsi rendszeľ kialakítása - van-e valakinek
kérdése? Megállapítja, hogy nincs.
Közbizonság témak<ĺnel kapcsolatban kinek van kéľdése?

Dľ. Dezső Gyula
Nem étett egyet aKapitźny Ur véleményével a polgáľőrség tźlrgyában. Néhány rendőr szerint

,,felesleges''. A Kapitány Ur szeľint nem kerüla polgárőrségpénzbe, de meggyőződése szerint
nagyon sok pénzbe keru| az a polgáľoknak, és a kerĺiletnek is. Kéľi, kérđęzzék meg a keľtilet
lakóit, hogy sztikséges van-e a kerületben civil ľendfenntaľtő szervęzetre.



Az ujság, amelyet a lakók kéthetente megkapnak, évi 22 millió forintba keriil. Az ii1sźąot
80.000 polgár kapja, 55.000 péIđźnyszźmban. Megkérđezi, nem feľt volna el a címlapon az
iidvözlet is?

Csúri Ákos
Megadja a szőtKaiser Jőzsef részére.

Kaiser József
A Polgarőrségnek 36 vizsgźĺzott tagja van, továbbá több mint 20-an még vizsgźľa készülnek.
A Polgáľőľség nagyban segíti a rendőrség munkáját, továbbá a lakosság biĺonsági érzetét is
javítja. Eddig több óran át jźlroroztek a ľendőrséggel együtt, amiért egy filléĺt sem kaptak.
EgyedĹil az országos Polgárőr Szĺjvetségtő-l részültek támogatásban, hogy meg tudják
vásĺĺľolni a ruhĺákat és egyéb felszereléseket. osztől az e|so hónapban részt vettek az iskolák
biztosításában a polgárorĺ'k. Kérésre megjelentek és segítettek a lakóknak problémáik
megoldásában. Több szźlz őtát járőrilńek közösen a rendőrséggel a temetőben, bevásáľló
központokban, forgalmasabb helyeken, ahol a zsebtolvajok megjęlenhetnęk. Segítettek
drogkereskedőket elfogásában a rendőrségnek. Továbbra is várjźk az ontevékeny embeľeket
soraikba.

Csúľi Ákos
Megadja a szőt Danada János r.alezredes , megbízott rendőrkapitźlny részére.

Danada János
Tényekke1 és számadatokkal lehet a\átźlmasńarli, mennyire sikeres a Polgárőrség és 

'a
rendőrség k<lzĺjs munkája. Igen is szĹikség vaÍL a Polgaľőrség munkájĺáľa, amelyet Dezső Ur
részére korábban egy lakossági fórumon megerősített.. Ez a civilszervezet nem keľül pénzébe

sem a rendőrségnek, sem az ĺ||arĺv'ak. Aki ebben a szervezetben részt vesz, fedezi saját

öltözetének a ktiltségeit. Munkájukat nincs értelme megkérdője|ezĺi, nagyon sokat segítenek
a rendőrség munkájában, eredményes az együttmúködésfü.

Csúľi Ákos
Megadj a a szőt Budaházy Gusztáv részére.

Budaházy Gusztáv
A|akőházakon beltil kiépített kameraľendszeľrel kapcsolatos a kérđése. 2010 tavaszán keľült
az kiépítésre, amely a ,,legendák', szerint nem működik. Ezt igazolru látszanak a

bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentéseik is, mely szęrint a felvételek még az
illetékeseknek sem ktizelíthetőek meg. Egy illetékes kĺjztisztviselőtől fudja, hogy a kameľa
valóban nem mfü<jdik.

Csúľi Ákos
Megadja a szőt a rendőrség képviselőjének.

Danada János
Kéri, hogy konkľétan ĺevezze meg a kérdező a szőban forgó kamerát. A kamerarendszeľ
egyébként bizonyítottan nagyon hatékonyan mtĺködik.

Budaháry Gusztáv
Alakőhźzakon belül kiépített kameľaľendszenő| beszélt' Ezzel kapcsolatban konkĺét címeket,

felj el entőket tud mondani. Kij elentéseiéľt felelő ss éget v á||aI.



Danada János
Ez a rendszer nem a rendőľség hatáskörébe tartoző térfigyelő ľendszeľ, mivel a
magánteľületeken elhelyezett kamerák nem tartoznak ľendőĺségi hatáskörbe. Sajnálatos
módon így nem tud válaszolni.

Csrlirĺ Ákos
Megadja aszót Rácz György rész&e.

Rácz Gytirgy
A mobilkonténeľekľől szóló újságcikkből idéz. Véleménye szerint nem az a fontos' hogy a
rendőrök ne feljenek a konténerbe, hanem az a fontos, hogy a lakók nyugodtan mehessenek a
jáÍdán, és ne kelljen átmennifü a tul oldalľa. olyan kĺizbiĺonságravarl szifüség, ahol minden
rendes ęmber félelem nélktil élhet.

Csúri Ákos
Yá|aszađźsra megadja a szőta Kapitány Úrnak.

Danada János
Az ilságírő aú. ír le, amit akar, újságíroi szabađság van, ennél fogva nem biztos, hogy
mindent készpénznek kell venni, amit leír' A rendőrtjk nem félnek, dolgoznak, teljesítik
kotelezettségeiket.

Csúri Ákos
Megkéľdezi,kozbińonsággal kapcsolatban van-e további kéľdés? Gulyás Balázsnak adjameg
a szőt.

Gulyás Ba|áns
Ha jól értette a térfigyelő kameraľendszer jő| múkĺidik. 4hőnapja elloptak a Baross téren lévő
aluljáró kotlátaít, amely eset 10 méterre tĺjľtént a karnerátől. Megkérdoje|ezi a kameľa
múködését, megkérdezi, va|őbanjól működik ez arcnďszer?

Danada János
A kamerarendszer jól mfüöd1k. Az adott esetben is rĺigzítette az elkcjvetést' melyben eljarás
indult. Az e|jtrás soriín kon]ľét személyek kerültek beazonosításra.

Csúri Ákos
Fórizs Bélanak ađ szőt.

Fóľizs Béla
A Tavaszmező utcában lévő kameráĺőIkérdez. Rendszeľesek a falfirkálások, illetve a kapu
<jsszefirkálása. A Tavaszmező utca 6. szám alattiház kapuját is rendszeresen cjsszefiľkáljĺík. A
kaput az onkormányzat lefesti, de azt kĺjvetően azonna| összefirkáljak. Megkérđezi, minek
vannak a kamerfü? Miéľt nem mfüciđ1k az úgy, hogy ęzęket az embereket meg lehessen
ta|á|ru, és behajtani ľajtuk a javítás összegét?



I)anada János
Az említett kameľa is műkĺjdik, folyamatosan mfüödott az elmúlt időszakban is. Hogy az
adott cselekméný miért nem látta, aztĺemtudja megmondani. Ha konkĺét időpontra teszi fel
a kérdést, akkor utána tudnak nézni a rögzítésnek.

Fóľizs Béla
Az elkövető véleménye szerint éjszakavagy sziiľkületkor követi elcsęlekményeit.

Danada János
A kamerĺákat a monitorokon keľeszttil folyamatosan Íigyelik ľendőr kollegak. Ennek ellenére
sem lehet mindent látni. Kéri, nevezze męg a hozzászőLő az elkcjvetés konkĺét napjźÍ,
iďoszaktt, így uttna tudnak annak nézni.

Csúri Ákos
Janicsári Lászlőné tészéte ad szőt.

Janicsári Lász|őné
olyan festéket kellene haszná|ĺi, amelyekĺől csak le kell mosni a firkálást. Létezik ilyen
festék.

Csúľi Ákos
Javasolta, térjenek źt a3. témakörre.

Mikala Gábor
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a hajléktalanokkal kapcsolatos rendelkezést. Kén,
találjanak megoldást arľa, hogy ne lakjanak élewitelszerueĺ a köZteľületen. Nem szerctné,
hogy a megújult II. János Pźi pápa téren a hajléktalanok ismételten elviselhetetlen állapotot
hozzanak létre. Kéri, hogy az onkormĺányzat akeri|etben is, és a Fővárosban is találjanak
megoldást.

Janicsárĺ Lász|őné
A köZteľĹileten tĺirténő életvitelszeriĺ tartőzkođás mindent magában foglal, a sztikségletek
elvégzésig. Elképesztőnek taľtja, hogy az Alkotmánybíróság így gondolkodik. Ez egy
elképesztően erős liberális gondolkodás, mindent lehet, ami nincs szabáIyozva. Ez
felháborító.

Elszeszeľ Tĺboľ Csiirsz
Megkéľđezi, milyen eszkozei maĺadtak az onkoľmtnyzatnak arra, hogy a hajléktalanokkal
kapcsolatos szellemiséget, amelyet az Alkotmanybíľóság megakadályozott, a kerület
kozterületi rendjét megtaľtsa? Van-e arra esély, hogy azokat az embereket, akik
magatehetetlenek, képtelenek felelős dcjntésekľe, azokat az embereket megkeressék, és még a

fagybeáI|ta előtt biztonságos helyre vigyék?

(Kifeszítettek e gy haj léktalansággal kapcsolatos transzpaľenst. )

Szentesi Emil
15 éve javasolta, hogy állítsák vissza a htľ;mesteń szolgźt\atot. Aki egészséges és képes
dolgozni az hźymesterséget vá|Ia|hatna. Az épuleteknek nincs gazdája' a ktjzteľĺ.iletek

elhanyagoltak. Nem éľti a rendszer műkÓdését.



A magatehetetlen embeľeket el kell |átni az erre megfelelő helyen. Hogy jon al.lhoz a 12

talaľos ember, hogy felülírja a teljes társadalom véleményét? Az emberek 85-90 %o-a űgy
döntene egy esetleges szavazásnál, hogy közterületen ne lehessen a hajléktalanoknak élni.
I992-ben kezdeményezték a képviselők visszahívhatőságźi, az Alkotmanybíróság akkor is
kimondta, hogy nem lehet visszahívni az országgýlést.

Lucska Feľencné
Az Erkel Színhćz kömyéke, és az iskola előtt rémálom elmenni a gyeľekekkel. ott vannak a
hajléktalanok.Eń. a problémát meg kellene oldani.
A kerékpaľosok a járďán úgy mennek, mint ha az az tÍtęst lenne. A kerékpaľosok részére az
úttesten kellene utat kialakítani a Konźrsasźls téręn.

Lőcsei Feľencné
Elmondja, hogy a Bókay Jĺános utca kát5rus, a jáľdák nem épek. Sehol nem lehet közlekedni
balesetveszélye nélkül . Hź;ZJk mellett szemétlerakót létesítettek, a jáĺđákat, ahol nem laknak,
azok e|ott a telkek előtt, nem takańť1tk.

Rácz Gyiirgy
Elmondja személyes élményét két szemetelő hölggyel kapcsolatban. Rájuk szólt, hogy
elhagytak va|amit, amikor eldobták a szęmetet. A végén még ő maradt bajban, lek<ipték,

megdobáltak. AzéÍt lehetett ilyen nagy szájuk, meľt még nem hallottak aľról' hogy utcán
szemetelő embert megbtintettek. A Kľudy utca és a Jőzsef krt. saľkán talźihatő egy kis
terecske. ott kidöntöttek régebben egy kĺesz táblát, amelyet apľilisban vagy májusban
kivettek. ott maľadt egy ftildkupac, amely még mindig ott van. A téľről eltiint a tiltó tábla,
mely szerint kutyát nem szabad atéte bevinni. Miéľt nincs ott atźh|a?

Kokics Máľia
Megkérdezi, nem lehet-e fellebbezni az Alkotmĺĺnybíróság döntése ellen? Elképzelhetetlennek
taĄa,hogy 2 millió embernek el kell tíjľni ań', aĺrit |2 ember eldontĺltt.

Dr. Kocsis lfiĺ'áLté

A Józsefrarosi onkoľmányzat hajléktalanpolitikája elég világos. Továbbra sęm tźlmogatjźlk,
hogy az ęmberek élhessenek az utcán és ehessęnek a kukábőI. Az Alkotmanybítőság az
önkormányzati torvény felhatalmazó rendęlkezését és a szabźtlyséľtési tdrvény köĺerületek
életvitelszeruhaszntiataľa vonatkozó rendelkezését. Az utóbbi az, amít most itt onĺ'k szővá
tettek. Az alkotmźnybítőstryi d<intést tiszteletben kell tartani, és tudomásul vęnni. Lehet vele
nem egyet érteni, de tudomásul kell venni és az iránymutatásuknak megfelelően meg kell
alkotni olyan más típusú rendelkezést, amely biztosítja a közterületek rendjét. Az
Alkotmĺĺnybíróság ebben a döntésébęn nem volt egységes, fudomása szerint 5 fo ktilön
véleméný füzott a döntéshez. Az otszággyíilésnek az önkormźnyzatok kezébe vissza kell
adru aú, a lehetőséget, az alkotmanybírősági đöntés figyelembevételével, hogy a helyben
meghattrozott kiľívóan közösség ellenes magataľtásokat szankcionálhassák. En. a ľészt le kell
vźiasńani a hajléktalan kérdéstől. Nemhogy a köĺeľiiletęn történő életvitelszeni taľtózkodás
nem szankcionálható, hanem egyéb más kirívóan közösségellenes maga'.artás sem. Az
országgyűlés tavaszi ülésére szęretnének új törvényjavaslatot beterjeszteni, ami megfelel az
Alkotmanybíróság elvaľásainak is, és egyébként visszaadja a települési ĺinkormanyzatok
kezébe azt a lehetőséget, hogy helyben a képviselő-testiilet á|tal meghattrozotĺ módon
szankcionálandó tevékenységet lehessen biintetni. Jelen esetben az onkormányzat töľvény
hiźnyábarl nem fud semmit tenni. Nincsen tiltó rendelkezés, ęzért nincsen hatósági
rendelkezési lehetőség arÍa) hogy a hajléktalanokat a téIi időszakban, a hajléktalanok



érdekében őket egy melegebb, fedett helyľe vigyék. Éppen ezéĺt egy más típusú téli
gondoskodźsra szźntak el magukat. A Parlament eltokélt abban, hogy eń. a he|yzetet.

megoldja. Eltökéltek abban, hogy azok az ęmberek, akik az otthonaikban élnek, őket is
megilleti az a jog, hogy ne érjék panaszok, séľelmek, amelyek ennek azigynek a kapcsĺín érik
őket nap, mint nap. Dr. Sára Botond alpolgármester a téli fagyhalálok megelőzésére
vonatkozó intézkedésekľől beszámol, illetve Acs Péter megbízott igazgatő.

Dr. Sára Botond
Polgáľmester Úr felhatalmazásáva| két hete tjsszehívta a Helyi Védelmi Bizottságot.Kérte az
ott megjelent együttmúködő szervezeteket, đo|gozzanak ki javaslatot, amely aIapján
intézkedési terv készĹil, hogy az idén se fagyjon meg senki a köĺertileten, és valamilyen
ellátásban ľészesĹiljenek. Ez az iĺtézkeďés elkészült, és a Képviselő-testĹilet a tegnapi iilésén
feđezetet is biztosított a végľehajtásźůloz. Egy életmentő pontot áIlítottak fel a Dankó utca 18.

szám a|att, ahol egy fiĺthető sźúrat állítottak fel, illetve forró teát' meleg italt kapnak a

rászorultak, tovźlbbá iilő- és fekvőhelyeket biĺosítottak. Az éIetmentő pont 20,00 őrátől'

reggel 0600 óráig van nyitva, amikoľ a legnagyobb a kihűlés veszélye. Mindenki, al<l a

köZteľületen dolgozik, és észrevesznek olyan személyt, aki magatehetetlen, abban az esetben

felveszi a kapcsolatot a személlyel, szociális munkást hív a helyszínľe, aki elviszi őt az eIIźńő

helyre. Amennyiben ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor effe az é|etmentő
pontra, és ha kell, onnan száIlítjtkmajd tovább az ę||átő helyekĺe.

Ács Péter
A tabLát azonnal megpróbálják pótolni, a ftlldkupac elhordása felől intézkednek. Nagyon sok
tźLb|át helyeztek ki, de azok eltÍĺntek, amelyeket folyamatosan pótolnak. Valóban igaz,hogy a

Bókay János utcaibaza|tköves út nagy mértékben hibás. Ebben az évben a munkataľsak 502
kát5rus teriiletet mértek fel, amelybőL4I0 db-ot sikerült kijavítani. Pęrsze vannak még kátýs
terĹiletek, de a folyamatos munka biztosítani fogja, hogy minél kevesebb kátyus teriilet
maradjon Jőzsefváĺosban. Polgáľmester Ur utasításźrafe|mérették abaza|tköves utcfüat egy
későbbi, esetleges döntés érdekében.

Dr. Kocsis N{.áúé

Az onkoľmányzat évről évre költségvetési lehetőségeinek megfelelően meghatĺĺroz kiemelt
célokat. 2013. évi kiemelt cé|' az utak fejlesztése. Kérte, készítsenek aľra vonatkozőarl tervet,

mely útbrľkolatok, mely utcák szorulnak haladéktalanul felújításra. Kérte, mérjék fel ennek
költségigényét. A terv elkészült. Kb. 500-700 millió forint összegben fognak a jĺivő évben
utakat felújítani. A legrosszabbak a Tömő utca, Bókay János utca, Prater utca egy bizonyos
része,Százađos út kcirnyékén lévő utcfü. 25-26 utcát újítanak fel ebből a keretből 20|3-ban.

Csrĺľi Ákos
A kcivetkező témakörcjkľe téľ át, ane|y a varosüzemeltetés, keriiletfejlesztés, váľosmegújulás.

Paľragh Péteľ
A Baross utca 87la-ban lakik. A ház nevében van kérése. Lakőhazl:k tuzfala mögĺitti
közteriileten létesítettek egy szęlektív szigetet, ahol elhelyezték a gyújtőket. A szelektív
gffitőket felborogatj tk., ezzeI renđetlenségethagyva maguk utan. Idén tavassza| a gyĺíjtőket
elvitték, és nem kapott arra vźůaszt, hogy miért túntek azok e|. Az ĺj;gyintézó nem adott vá|asń'

a részére. Az eltűnésnek szeľinte kifejezetten személyes okai vannak, mivel valaki elvitette
onnan a gffitőket, viszont a rendetlenség és a szemét nem szűnt meg, sőt még több szemętet

ľaktak le. amit időnként a kĺjaediletről elvisznek. Kéri a ház nevében is, hogy helyezzék



vissza a szelektív gyűjtőket, meľt a környékiikön nincs is máshol szelektív szíget. A szelektív
szigeteket kĺjľbe kell keríteni korláttal, hogy ne fudjak azokat felboľítani.

Szűcs Tamás
A szelektív szigetek problémája átfogő rendezést igényel. Az onkormányzat megkezdte az
egyeztetéseket az FKF-vel. A meglévő területfoglalási engedélyeknek elindult a
feliilvizsgálata. Uj hulladék tĺirvény jelent meg november 30-án, amely részben át fogsa
alakítani a hulladékgyűjtés ľendszerét. Minden önkormányzat ttmogatja a szelektív
hulladékgffitést. Viszont jobban szeretnék fejleszteni a hźzhoz menő szelektív
hulladékgytĺjtést. A szigetek fenntaľtásánál nagyobb figyelmet fognak ana sztlnllj' hogy a
szolgźitatő a kötelezettségeinek maľadéktalanul eleget tegyen. Ene felhívták a ťlgyelmfüet is,
hogy a szigetek környékét nekik kell takarítani.

Csrĺri Ákos
Megadja aszőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Kb. két hónappal eze|őtt |źńogatást tettek a Fővarosi Közteľület-Felügyeletnél, ahol azt az
információtkaptźlk, mely szerint 2013 fo|yamán elkezdik bevezetni Budapest teljes területéľe
ahtnhoz menő szelektív hulladékgýjtést.Ezze| egy év alatt nem fognak végezĺi, de amikoľ
végeznek, akkor Budapest terĺiletén gyakorlatilag megszűnnek a szigetek. Teljes egészében
nem szűnnek, meľt az iveget nem fogják hazankéĺt gyújteni, de sokkal ľitkábban lesznek
azok elhelyezvę. 2 kerületben tesztelik a hulladékgffitők berácsozását. Ezt a módszert
azonban nem fogjak kiteľjeszteni az egész Fővárosra, mivel a jelenleg működő rcndszeľ I-2
éven beliil megváltozik.

Szentesi Emil
Rontja a vaľosképet a rengeteg tiresęn á|Iő üzlethelyiség. Javasolta, hogy magyaÍ
mezőgazďasági termékek értékesítésére adjak azokat bérbe ingyen vagy minimális összegéľt
bérbe.

Csúľi Ákos
Köszcjni a hasznos javaslatot.

Dr. Dezső Gyula
A Rezső téľen, aho| az ő hazuk is van, ott ta|á|ható egy olyan kirakat, amely szégyene a
Ti sztviselő-telepnek.

Csúľi Ákos
Az oktatásügyre téľnek át.
Nincs hozzásző|ás, lakás és lakbér Ĺigyekľe térnek át.

Lőcsei Ferencné
Tudomásul vették, hogy a Bókay Jĺínos utca 43. szźlm alatti ingatlan mostanában nem kerĹil

lebontásra. Megkérdezi, hogy felújítsrík-e a lakásukat,mivźthatő ahźnza| kapcsolatban?

Csete Zoltán
A Bókay János utca 43. szám a|atti ingatlan a Coľvin Sétány Program területén helyezkedik
e1'. Az onkoľmanyzatnak a szęrzódés szeľint ań' az épületet le kell bontani, ki kell iiríteni.



Jelenleg a program lelassult, de szeretnék minél előbb elérni a 43. számot is, de előre nem

tudja megmondani mikor ér a Pľojekt oda.

Setét Mária
Ttibb mint egy éwel eze|ott kisebb lakást kért a jelenlegi lakása helyett, mivel nem tudja

annak költségeit ťlzetni. Haľom gyermeke van, és nem tudja ťĺzetru a lakbéľt.

Kovács ottó
A konkľét iigyet nem ismeri, ezért kéri, hogy a hölgy személyesen fáradjon be irođtĄába.

Nagyobb lakásból kisebbe minőségi lakáscserével el lehet cserélni. A k<iltségeket. és az

elhelyezési lehetőségeket meg kell vizsgálni.

Lucska Ferencné
A kérdésére feltett vá|aszban azt a tájékoztatást kapta, hogy a ház, ame|yikben lakik,
műemlék. Dę erľől a lakók nem tudnak, az épi|ettel sem tĺirténik semmi.

Fernezelyi Gergely DLA
Az éptilet valóban műemlék éptilet, védetthtn.

Lucska Feľencné
Nem éľti, hogy lehet műemlék hćĺz, és nem is tudnak aľľól.

Fernezelyi Gergely DLA
Az épület áIlapotátőI függetlenül lehet egy haz miĺemlék, és ennek afe|iĺjitásajóvalnehezebb
és <jsszetettebb feladat. A Műemlék Hivatalnak kellett volna tájékoztatru a tulajdonosokat

aľról, hogy a hźz múemlék, továbbá a tulajdoni lapľa is rá kell kerĹilni a műemléki
védelemnek.

Lucska Ferencné
Ez egy feldricolt htz, nem lehetne ezen segíteni?

Fernezelyi Geľgely DLA
Meg lehet pźiyázni tĺímogatásokat, ez az egyet|en mód, hogy a társashźn a felújításra
támo gatást szerezhessen.

CsrĺľÍ Ákos
Attér a |akőháZ, ttr sasházi témakörre.

Budaháry Gusztáv
Az onkormźnyzathozott egy nagyon jó ľendeletet, amelyben a lakbérhátľalékosokat sújtó

btintetőlakbéreket eltörĺilte. Kéľi, segítsenek a lakbérhźttalék elengedésének teljesítésében.

Fórizs Béla
A Tavaszmezo utca 6. szám alatti éptilet, tudomása szerint, műemlék. Két szervezet ís

ta|áIhatő abban a lakókon kíviil. Ha jól tudja, megpáLyáńatják a két szervezet további
helyiséghez jutását. Megkérdezi, esetleg van-e az onkormźnyzatnak a házza| kapcsolatban

elképzelése, fimkcióváltás tekintetében? Mi lesz ebben az esetben a lakókkal, mivel lakásaikat

addig nem szeretnék felújítani.



Kovács Ottó
Az épület nehéz sorsú ház, többsz<jr volt már sző az értékesítéséről. Jelen helyzetben aĺĺőI sző
sincs, hogy I-2 hónapon belül onĺjknek pľoblémájuk lehet. Ha az onkormányzat másra
kívánja használni az épuletet, mint most, akkoľ a bérlőkkel tisztességes módon meg fog
állapodni a megvá|tás összegéről.
A lakbéľek elengedésével kapcsolatban elmondja, hogy a NAV állásfoglalása szerint mínđ az
onkormanyzatnak, mind pedig azigyfé|nek adót kellene fizetni az elengeďett összeg utźn.Ez
koľloly gctĺtcl, ľlivęl az ügyfeleĹ isrlrét koltség teľlrelné. Ezt a Képviselő-testiilet nerrr

ttĺmogatja. A Képviselő-testület aľľa vtr megoldást, hogy milyen módon lehetne ezeknek a
családoknak a sorsát rendezni.

Egry Attila
Az idén év elején a lakásban bent lakóknak csak egyszeľes haszĺá|ati díjat kell ťlzetni. Ez a
dĺintés megszületett és hatályba is lépett. Azon kell még dolgozni' hogy visszamenő hatźilyal,
az utolsó ötévre, ahol még van mozgástér, meg tudja tenni, hogy az egyszeÍesnél több bérleti
díj került kiszámlázásra, ott eń |esńomőzzák, és eń, követően már csak az' egyszeręs
díjtartozást taľtsák nyilvan. A jelenlegi jogszabályok értelmében ez adóterhet jelent nemcsak
az onkormźnyzatnak, hanem a béľlőknek is. Még keľesik azt a megoldást, amellyel nem
kényszerítik bele, az egyébként is ĺehéz helyzetben lévő családokat egy olyan helyzetbe,
hogy most már nemcsak az tnkormźnyzatĺak' de a NAV-nak is taľtozni fognak. Kis ttirelmet
kér még a bérlőktől, keresik a lehető legjobb megoldást.

Tóth Káľolyné
30 éve él akerületben, és 25 éve dolgozik itt óvodapedagógusként. A Kőris utca3lB szám,(l

házbarl lakik. A szomszédos, Kálvária utca 15. számú hazat 2008-ban lebontották, majd
építkezni kezdtek a helyén. 2009-ben abbarrlarađt az épitkezés, azőta a Kőris utca3lB száĺĺru
ház áIlaga folyamatosan romlik. Ki ellenőľzi az építkezést, és mikor fejezik be? A kapott
vá|aszban szerepel' hogy 2013. júniusában fejezik be, a folyamatos állagromlás kijavítása
pedig atćrsashtz feladata. A ftjdém leszakadófélben van, a folyosó napról-napľa nyílik szét.
A vá|asz szerint aládúcolásra lenne sziikség. Ez esetben miért nem életveszélyes? A statikai
vizsgáIat ugyanis ań áIlapitotta meg, de akkor miért kell aládúcolni? A haz folyamatosan
süllyed, a lakások á|Iapota romlik, a szigete|éS nem megoldott. A 2008-ban töľtént
állapotfelméľéskoľ csak két-hĺĺľom lakást fényképeńek le, a felvett jegyzőkönyvről másolatot
nem kaptak a lakók. A közös képviselő felszólította az építtetőt,hogy 30 napon belül feleljen
a lakók kérdéseire. Ha jogi útra terelik az igyet, évekig elhúzódhat. |982-ben költözĺjtt a
hźnban, az a\ď<ori ötéves teľvben szerepelt a lebontása. Szeretnék tudni' mi lesz ahźz sorca,
lebontj fü vagy felúj ítj rĺk.

Csúri Ákos
Bedő Kláľa, azBpítésugyi Iroda vezetője vá|aszo| a kéľdésre.

Bedő Kláľa
Egy jogerős építési engedély a|apjan az építteto elkezdte az építkezést, előtte felmértę az
cisszes lakást, az eruő| készült fotók megtalálhatók az Epítésugyi Irodán. Az épület valóban
iszonyatosan rossz állapotban van, de az építtetotől csak az kétheto számon, ami az ő

szerkezetépítési munkájával ĺjsszefügg. Ilyenĺől nincs tudomásuk. Az építkezés valőban leállt,
az építtető két-három alkalommal nyilatkozott, eszerint az á||agmegóvási munkálatokat
e|végeńe. A vá|aszban pontosan szerepel, hogy a jogerős építési engedély alapján meddig
építkezhet. Akkoľ lesz egy újabb felméľés, de csak az épi|etszerkezet építésével <ĺsszefüggő

hibakéľt vonható felelőssésre.
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Tóth Káľolyné
Tudomása szeľint csak egy-két lakónál jźLrtak,nem készülhetętt minden lakásról fotó. Ki fogja
a lakásokban töľténJ káľokat helyrehozni? Betekinthetnek a jegyzőkĺinyvbe a lakók, és

|áthatják a fotókat? Erdekesnek ta|áIná,ha a saját lakása fotója szerepelne köztĺik.

Bedő Kláľa
A statikus hattrozza meg, mely lakásokat érinthet az épitkezés, o készíti azokĺo| az
állapotfelvételt. A társashźnat felkérik, hogy'segítsen ebben a dologban. Ezek aláírt
jegyzőkönyvek, amiket meglehet tekintęni az Epítésügyön. Viszont, ha ez egy tźrsasház,
akkor kitől várja a bontást?

Tóth Károlyné
Arra cé|zo|t, hogyha 1982-ben maľ bontás alatt volt . . . szęrinte gazđasági okok miatt á||t |e a

bontás.

Bedő KIára
A saját épületĺiket szerették volna lebontani?

Tóth Káľolyné
Nem, de amikor a lakásvásárlźĺsfuaengedélyt kért, erÍe a bontással való hivatkozással nem
kapta meg. azőta is azt halljfü, hogy lebontj źk. Az építtető rácsodálkozott, hogy ez az épiLet
még itt áII, azttn ő is eltúnt. Ha ttjrténik valamilyen tragédia, azértkilesz a felelős?

Bedő Kláľa
Statikus és az építész azért fę|e|os, ha valami tĺiľténik, de a vizsgálatok alapján nem
életveszélyes az éptilet. A bontást csak a tulajđonos kérheti.

Tóth Károlyné
Nem érti, hogy miéľt nem kaptak tájékoztatást a vizsgálatokľól?

Bedő Kláľa
Ez avízsgá|at a szomszédos épÍtkezés kapcsán tĺjrtént.

Dľ. Kocsis lNĺáLté

Aberuhtľ;ő anyagi okok miatt hagytaféIbe az építkezést, aztkéľr a Hivataltól, hogy januaľban

nézzenekutána azigynek. Eľrőt tájékoztatást kér, baľ nem polgĺíľmesteri hatáskĺirbe tartozík.
Visszaadj a a szőt a moderátoľnak.

Csúrĺ Ákos
Népjótéti ügyek és kĺjvetkeznek. Szociźiis eLIátás, egészségiigyi ellátás, népjóllét, illetve
általános építés-igazgatási ügyek kapcsán van-e kéľdés?

Dľ. Rizmayer Nándoľ
A Tisztviselő-telepen élők még mindig a Szabadalakító és Kovácsiizem tevékenységének
zajaitő| szenvednek esténként. Kéľték több esetben a képviselőktől és a Hivataltól, hogy
vizsgá|ják felül a zajcsĺikkentési lehetőséget.Ezt a tevékenységet 13 éve végzi a Kovácstizem
mindenfele engedély nélktil. Kéľi a Polgármester Urat, hogy lépjen kcjzbe é,s vízsgá|ja feliil az
ügyet, meľt elég befolyásos váI|alkozőról van szó, akivel nehéz dűlőľe jutni. Kéľi, hogy addig
ne kaphasson engedélyt a tevékenységére, aníg a zajcsökkentési problémźft meg nem olđja.

LT



Helyszíni vizsgálatokon a vállalkozó is jelen volt és elismerte, hogy valóban nagyon hangos,
initáló zajok szúrődnek ki az'ÍJzemből, és még sem történt semmi. Kéri, hogy kote|ezzéktá,
hogy csinálja meg a szigetelést.

Dľ. Kocsis M:áLté
A hatósági tigyekben meg van kĺjtve a keze és nem tud tenni törvényileg semmit, de a
tulajdonosi bizottság kapcsán elrnondja, hogy aľľa lát lehetőséget, hogy eľre vonatkozőarl
kedvező döntést ho,tz:anak, hiszerr czek a taguk itt varľuk a TestĹiletberr és nrost is lralljfü a
problémát. A Jegyzo Asszony tud az engedélyek kapcsán felvilágosítást adni. eZ egy
megoldandő he|yzet, érdekük a lakókozösség jó komfortéľzete. A jarluáti, februari, maĺciusi
időszakokban megszülethet egy pozitív tulajdonosi döntés, ami rendezhetí eń. ahelyzetet.

Csúri Ákos
Az itt elhangzott kéľdésękĺe válaszolni fognak az illetékes személyek írásban. Megköszöni a
Polgármesteri Hivatal munkataľsaiĺak az aktív részvételt, a lakosságnak a feltett kérdéseket.

A kozmeghallgatást bezźtrja és visszaadj a a szőt a polgáľmestemek.

Dr. Kocsis Máté
Megkĺiszöni a mindenkinek, hogy eljöttek és feltették kérdéseiket, továbbá boldog kaľácsoný
és sikeľes új évet kívan.

SZUNET

Dr. Kocsis l'4láté '

A 2. Napirenđi pont tfugya|ásakövetkezik.

Napiľend 2. pontja
Javaslat a józsefuáľosi fővárosi díjfizető paľkolóhelyek ůizemeltetésének
átvételével kap cs olato s szerző dés ek megkiités ére
(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Iľl/:áté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Miáúé
Bizottság nem tátgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs az előteľjeszto tészéről. A napirend vitéĄát

megnyitja. Kérdések, hozzásző|źtsok hiĺányában a napiľeĺďvitájźń|ezáqa. Szavazá,sra bocsátja
a hatán o zati j avaslatsort.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ vĺn,ĺo sÍrBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
479t2012. (Xrr.20.) O NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy jóvahagyja az e|őterjesztés mellékletét képezó, a
Fővarosi onkormanyzattőI a Budapest VIII. kerületi parkolás-tizemeltetési feladat áwételével

13 IGEN
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kapcsolatos egyĹittmúködési megállapodás, valamint bérleti szeruóďés fobb tartalmi elemeit és

f elhatalmazzaapo|gármestertamegállapodásoka|tirásźra.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuáľosi KĺizteľĹilet-felügyelet
Hataľidő: 2013. január 3I.

Dľ. Kocsis NIáté
13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testtilet elfogadta ahatározatot.

A Képviselő-testület név szerintiszavazási tistáit a jeryzőktinyv mellékletetarta|mazza.

Dr. Kocsis M.áLté

Képviselői kérdések ktjvetkeznek. Ezek hianyában boldog kaľácsoný és sikeres új évet kíván,
továbbá megkösz<ini mindenkinęk az ez éves munkáját. Az ülést 20:77-korbezáĺja.

Budapest, 2013.január
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Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 20. 18:15
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma 478; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% Össz%
100.00 94.44lgen

Nem
Taľtozkodik

17
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.5€
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr' RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 20.20:17
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 479; E|fogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a józsefvárosi fővárosi díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének
átvételével kapcso|atos szerződések megkötésére

Eľedménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen 13 100.00 72.22
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 100.0O 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27 '78
osszesen í8 í00.00

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soós György
Szi|ágyĺ Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
Sántha Péterné
Szi|i Ba|ázs
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lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
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