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Iktatószĺĺm 02-93l/2012
IJgýĺtéző: IvánýGyöngyvér
Telefon: 45-92-279

e-mail: ivanýgy@jozsefuaros.hu

TárgY: Közmeghallgatás

Tĺsztelt Asszonyom!

Köszönjük, hogy megtisztelte onkormányzatunkat, és a 2012. évi közmeghallgatásľa

kéľdéssel fordult hozzállk, amellyelkapcsolatbanaz a\źtbbiakról tájékoztatom.

A B|aha Lujza tér jelenlegi állapotanak megvźitoztatása mindannýunk közös érdeke. A tér

felujításávai kapcsolatb an az egyeztetések a 2O||. évben induhak el a Budapest Józsefuaľosi

ontormanwat, aFővarosi onkormányzat, a Kulturális orökségvédelmi Hivatal, a Budapesti

Közlekedési Központ és a Duna office Center Ingatlankezelő Kft. képviselői között.

A téren álló bevásaľlóközpont és hotel arlyagtr|agis támogatná a t& felújítását, melynek terveit

az s73 Kft. készítette, és amelyeket a Fővárosi Tervtanács is támogatott. A tervek a|apján

megszűnne a ter közqén a parkolás és egy igazi vaľosi tér alakulna ki burkolt és zöld
terĹiletekke|, vízjźiékka|. Ezze|paľhuzamosan megsztĺnne a gépjźlrmű behajtási lehetőség is és

létľejönne egy közuti csomópont a Márkus Emília utca meghosszabbításában. Mellékelten
megkiildöm onnek a tér felújításara vonatkozőlźúvánýervet. A tér fővaľosi tulajdonban van'

ĺgy ontormtnyzaink csak véleményezési jogkörrel rendelkezik bármely _ a térrel

ťapcsolatos _ kérdést illetően. Minđazonáltal biztosíthatom, hogy Józsefüaros lakosságanak

érdekeit képviselő javaslatainkat minden esetben megtesszĹik.

A téľen a karácsoný díszítést és az ĺáľusítást is Budapest Fővráros onkormanyzata

engedélyezi. Vélęménycrĺr szcľiltt aruerĺýlren nregvalósul a tór fclújítóso, rigy feltehetőlog

további szĺímos színvonalas kulturális rendezvény, és vásaľ színhelye lesz aBlaha Lujzater.

Kéręm tźljékoztatźlsom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. december 14.

|082 BudaoesL Baross u' 63-ó7. . Teleíon; 459-2|00 . E-mai|: Po|garmesteĺ@joxefuaros'hu 
. www.iozseľvoros.hu
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DR. KOCSIS MATE
POl''.G^.RMESTĺ:R

Mikala Gáboľ

Budapest
II. János Pźi papa tér 1 1. 3, em.2,

1081

TáreY : K<izmeghallgatás

Iktatő szźmĺ: 02 -9 3 1 l 2 l 20 If .

|Jgyintéző: dr. Hencz Adrienn
Telefon: 459-2177

Fax 333-1765

e-mail : hencza@j ozsefu aro s.hu

Tisztelt Uľam!

Köszönjiik, hogy megtisztelte onkormányzabłĺlkat, és a 2012. évi közmeghallgatásra több

témakörben is felvetéssel fordult hozzźĺlk. Engedje meg, hogy közteľiiletek tísztaságźxal
kapcsolatbanazalábbiakbanfoglaljamösszevá|aszair,lkat.

A II. János Pál pápa tér a Fővárosi onkormányzat tu|ajđonábaĺ álló kcizterulet. Ennek
megfeIelően a területentakarítási, karbantartási és parkfenntaľtási feladatokat a Józsefuárosi
Vaľosüzemeltetési Szo\gźůat ĺem végez. A nevezett teľület koztísńasági feladatait a Főváľosi
Kĺiztertilet-fenntaľtó Zrt., aparkfenntaľtási feladatokat peđig a Főváľosi Kertészeti NonproÍit
Zrt.végzí.

Amennyiben a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgálat nem a helyi önkoľmányzat

tulajdonában lévő kĺjĺeľületęn tapaszta| koztisztasági problémiákat, jelzéssel foľdul az

illetékes szewhez, _ így az on által említett problémával kapcsolatban is - azonban ezęn
s zerv munkáj źnak íľ ány ításár a, ellenőrzé s ére nem j o go sult.

A kcjzterületek tisztaságźlva| kapcsolatos felvetését jogosnak taľtom, a problémiíra a minél
gyakoribb rendőri, és kĺjzteľiilet-felügyelői jelenlét nýjthat egyfajta megoldást, melyet

onkoľmányzafimk folyamatos an szorgalmaz.

Az Alkotmanybíróság 2012, november IZ-én meghozott hattrozatában alaptörvény-

ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szabáIyséĺtési törvénynek azon rendelkezését,

amely szabá|ysértéssé minősítette a köZteľület életvitelszeni lakhatásra való hasznźiatźú. A
testület megsemmisítette továbbá azokat a törvényi rendelkezéseket is, amelyek
rendeletalkotási felllata|mazást adtak az önkormányzatoknak a pélubírsźryga| sújtható

közösségellenes magatartások meghatáĺozźsára, valamint a tulajdon elvonásaľa lehetőséget

adő elkobzás a|ka|mazásfua. Így a magyar jogrendszeľben jelenleg ilyen elnevezésű

szabálysértési tényállás nem ta|źihatő.

lC8} Blcnpesl Parcss u.6jj-í:7. . 'ic|eÍcn;459.f iĹ)í.j . E-mai|: pc|e.rľnrcĺter@iozscfjyĺrs.lril . sć-^Í'icusch/riíJs.hÜ
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DR. rcocsls mÁĺÉ
ľolęÁRMFSTrR

A hajléktalanság problémájának leküzdésére az onkormanyzat nagy hangsúlyt fektet, melyet
elsősoľban a segítő szandékú pľevenció külĺjnbciző formáival igyekszik orvosolni. Budapest
Józsefraľosi onkormtĺnyzat több szervezettel is jó kapcsolatottaľt fenn évek óta, melyek a
Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelettel együttmiiködve a veszélyben lévő hajlék nélktili
személyek észlelését követően az e|látő rendszer igénybevételére ösztönzik őket, illetve
sziikség esetén kcizvetlen segítséget nyújtanak nekik.

Az említettek mellett a mźn hajléktalanná vźit személyek éľdekében hozta létre
onkoľmányzabnk a Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnýjtási, E,gzisńencia-teľemtési
Közösségi Programot (LÉLEK Progam), melynek fo célja a keľiiletben hajléktalanná váIt
személyek társadalomb a valő visszailleszkędésének segítése.

Az em|ített intézkedések, illetve progľamok véleményem szerint hosszú távon sikeľes
megoldást és segítséget jelenthet a hajléktalannává|t embeľek szźtmáĺa.

A közterĹiletre folyó konđenzvízproblémájával kapcsolatban a következőh'ro|tájékońatom.

A Józsefuaľos Keľületi Építési Szabá|yzata a|apjźn a klímaberendezés és klíma-berendezések
kültéri egysége meglévő épületeken csak az éptilet megjelenéséhezillęszkedve, közterületről
nem láthatóanhe|yezhető el és a kondenzviz elvezetéséről megfelelően gondoskodni ke||, az
ktizterületre vagy szomszéd telekre nem folyhat át.

A köZtertiletre folyó kondenzvíz problémával kapcsolatos panaszát azPoIgźlrmęsteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodája fe|é jeleztem, kérve az esetkivizsgálását.

A II. János Pá| pápa tér 1 1 . fszt. 1 . sz. a|atti önkoľmányzati tulajdonú bérlakással kapcsolatos
panasztra a k<jvetkező tájékoztatást adom.

A jelenleg jogcím nélküli lakáshasznáIőva| az onkoľmányzat 2006. október 4-én kcitcitt
határozott idejű bérleti szęrződést, mely 2007. október 3| napjáig szólt. A szerzőđés nem
került meghosszabbításra.

A lakás hasznźůőjźra és é|ettźtstlra szźlmos esetben érkezett lakossági panaszbejelentés, mely
a|apjtn az onkormźnyzati Házkeze|o Iroda munkatźrsai, valamint a rendőrség is több
alkalommal tartottak taľtott ellenőrzést a lakásban. Ezek alapján a jogcím nélküli
lakáshasználót többször felszólítoÍták arra, hogy a társas együttélés szab|yait tartsa be, illetve
tegyen eleget a karbantaľtási kötelezettségének.

Az ellenőrzések soľán, szabá|ýa|arl áramvételezéseket is megállapítottak, melyek
megszüntetése iránt intézkedést kezdeményezttink az Épkar Zrt-né|, illętvę a jogcím néIkiili
lakáshasználó helyett az e|végeztettfü a csaptelek javítását is a társashźn vizťogyasńástnak
csĺjkkentése érdekében.

l0B2 Bliłpest' äalłss u' ój í:7. . 'i.eleícn:459-2i00 . ť.m;li|: polaa|lne.ŕeŕ\ŕ)icz5eŕĺ;rtl5'hll . .ń^.!'$..jof9.}hJłIíjs'hu
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ALakásgazdálkodásí Iroda megbízta a Hajdú Ügyvédi Irodát azza|, hogy kezdeményezzen
peľes e|játást a lakás kitirítése és a díjtaľtozásbehajtása érdekében, amely a|apjtn az ügyvédi
iroda az ĺinkormanyzatí lakásgazdźikodással megbízott Kisfalu Kft. képviseletében az 2012.
októbeľ 31-én kereseti kérelmet terjesztett elő a Pesti Központi Keľületi Bíróságon. A bíróság
atźrgyalás első napját 20If . december |4. napjtratíizteki.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vétęlét.

Budapest, 2012. decembeľ 14.
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- DR. Kocs|s MATE ô

PoLcÁRĺvEsreR

Lucska Ferencné

Buđapest

II. Janos Pál pápa tér 22.

1081

Táľgv: Közmeghallgatás

II. Janos Ptĺ|pápatér 4. iskolaépület

II. Janos Pźipápatér |4-16. társashźz

Iktatószám: 02-93|13120\2

Ügýntéző: Ivaný Gyöngyvéľ

Telefon: 45-92-279

e-mail: ivanyley@jozsefuaľos.hu

törzsszám

miĺemlék r6320

fővárosi védett

Tisztelt AsszonYom!

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkoľmányzafunkat, és a f0|2. évi közmeghallgatásra

kéľdéssét foľdult hozzánk, aĺne|yre aZ alábbiakban foglalom össze vźtIaszainkat.

A II. Janos Pá'-pápatéren á11ó épületek köZĹil az alźbbíak állnak védelem alatt:

II. Janos Ptĺ|pápatér 18-19. kőrház és ľendelőiĺltézet fővĺĺľosi védett

II. Jĺános Pá|pźryat&20. vo|tGázgyźr épülete

II. János Ptipźlpatér f2. lakóépiilet

II. János Pźiptryatér f3, lakóépület

Maga atér aBudapesti Vaľosľendezési és Építési KeretszabźĺIyzatľő| sző|ő 47lI998.(X.15.)

.". řő,,. Kgy. rendelet 5.sz. mellékletének A) részében,,A városkép, aĺovényzet éľtéke és az

idegenforgalom szempontjából védett közpaľkok, terek, kertek, temetők, fasorok'' szerepel.

műemlék

mtiemlék

mtĺemlék

r5643

r63f1

r632f

őł ł|-^ĺ

Io82 BudaoesL Baross u' 63_67' . Te|efon: 459-2loo . E-mail: Po|gamesteĺ@jozsefuaros.hu 
. W.iozselvoÍos.hu
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n DR. rocsls ľĺÁĺÉ 9

PoLGÁRMESTER

Az Erkel Szíĺ.lház és a volt PźLrtház (II. Jrínos PáIpźlpa26.) nem áll mtiemléki védelem alatt.

A miiemléki védelem a|att á||ő épületekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások soľán 2012.
december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztáIy Építésügyi kodája az e|járő
hatóság, 2oI3. januáľ 1. utĺín a Járź.si Építésügyi és orökségvédęlmi Hivatal |átja e| ugyanezt
a feladatot.

Kérem tájékoztatźlsom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. december 14.

|082 Budapes| Baross u' 63-ó7. . Te|efon:459-2l00 . E.mai|: potgarmester@jozsefuaros'hu . w.jozseŕvoros.hu
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Budapest
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Táľgy: Közmeghallgatás

BUDAPEST FŐVÁROS Vll|. KERÜ LET JŐzsrrvÁRosl oN KoRMÁNYZAT

oR. rocsls ľtÁĺÉ
pol-<;ÁP.MEsl.'iIą

Iktatószám : 0f -93 I l 04 12012

|J gyíntéző : Haj nis Doľottya

Telefon: 459-f535
Fax 333-1765
e-mail : hajnisd@ ozsefü aros.hu

Tĺsztelt Asszonyom!

Köszcinjiik, hogy megtisztelte onkormányzatunkat, és a 201f. évi kcizmeghal|gatásra

kérdéssel fordult hozztĺĺlk. Engedje meg, hogy atfusashźni iigyek témaköľben az a|ábbiakban

fo glalj am ös sze v á|aszainkat.

A társasházak mfüödését a ttrsashźzak'ról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szabtiyozza, A
törvény 20IO. június havi módosításakor hatályon kívĹil helyezték a téttsasházi törvény

ügyésźségi törvényességi felügyeletéľe vonatkozó szabá|yozását, ugyanakkor a módosítás

nem nevezett meg más törvényesség feltigyeletre jogosult szervezetet.

Abban az esetben, ha a közgnĺlés hatźrozata jogszabá|y vagy az a|apítő okirat, illetőleg a

szervezęti-múködési szabtiyzat rendęlkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek

lényeges sérelmével jár, bźtrmely tulajdonostárs keresettel kérheti a bitőstĺg!ől a kĺizgytĺlési

haÍźnőzat érvényteleňségének megźĺI|apitását, a hattrozat meghozata|źttől szźtIĺított hatvan

napon belül.

A szźĺrwizsgá|ó bizottságnak is fontos szerepe van abban, hogy a társasház törvényesen

mfüödjtin. A szźmvizsgáIő bizottság mfüödéséről, feladatairól a társasháza\cő| sző|ő

2003.CXXX[I. tv. rendélkezik. Abban a tźrsashtnban, amelyben huszonĺjt lakásnál több

lakás van, a kozösség gazdá|kođásának ellenőľzésére számvizsgáló bizottságot kell vá|asztani.

A legalább egy emđtuől és két tagból áIIő szźmvizsgä|ő bizottságot a tulajdonostársaknak

saját maguk köztil kell megválasztaniuk.

IC3? Erĺłp<sl. Ďaluss l' ó3-67' . łĺcíon: .159.2:cc . [-mail: pclgłr:neste(ą()zs(:[viilcs.hu . ''^ĺ's".,'ĺof.ę'..c|os.l|ti
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BUDAPEST FŐVÁRoS Vll|. KERÜLET lozsrrvÁRosl oNKonl.,tÁNyzRr

' DR. rcocsls ľ,ĺÁĺÉ
PoLGÁľąxlslľĺą

A számvizsgtiő bízottság bármikor ellenőrizheti a közĺjs képviselő, illetőleg az
intézőbizottság ügyintézését, havonként e||enorzi a közösség pénzforga|mát. Fontos feladata
még az éves elszámolás és a következő évi költségvetés, valamint a szęrvezeti.működési
szabáIyzat által meghatáĺozott értéIúatáÍ felett a bemutatott szźmIák ellenőľzése. A bizottság
jogosult arľa, hogy ĺisszehívja a ki5zgyŰ|ést, ha a közĺis képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke az erÍe vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

Tájékoztatom továbbá, hogy az izletszerűen társasházkeze|éssel foglalkozó taľsasházkezelók
nyilvántartásba vételét, és felügyeleti hatósági jogkĺirét az önkormźnyzatok látjĺĺk el. A
jelenlegi jogi szabá|yozás szerint ahatőság tĺĺrölheti anyl|véntartásbőI azt a köztjs képviselőt,
akit a bíróság jogerősen eltiltott a tevékenység gyakorlásától, vagy aki ellęn felszámolási
eljaľást rendęlt el, illetve akit töľöltek a cégnyilvántartásból, vagy egyéni váI|aLkoző esetén a
hatósági nyilvántaľtásból.

A nyilvantartás az ĺinkoľmányzatol<hoz van telepítve, ami sajnos nem teljes kĺjnĺ, hiszen a
tulajdonosként tevékenykeđő kĺjzĺjs képviselőknek nincs bejelentési kĺjtelezettségük.

A közös képviselők központi hivatalos nyi|vántartási kĺjtelezettsége és a nyilvántartást vezető
szervezet felügyeleti jogkörének bővítése nagyon sok társasházban é1ő lakos he|yzetét
megkönnyítené, és ezekkel a közös képviselet, mint szakma elfogadottsága is elérhető cél
lehetne.

Nem szab ad' azonbarl elfelejteni' hogy a tfusasház működéséért maguk a tulajdonosok is
felelősek, és sokat tehetnek azért, hogy a ttlrsashtn át|áthatőan mfüödj<ĺn. Ennek érdekében
szükséges az, hogy a tulajdonosok a közös költséget rendszeresen ťrzessék, és személyesen
j árj anak e| a közgyll l é s ekľe.

Amennyiben bűncselekmény gyanúja merÍil fel a társashrĺz működését illetően, biintető
feljelentés megtétele a|apjánvan lehetőség egy esetleges biincselekmény tisztźnására.

Kérem táj ékoztatźlsom szíves eIfo gadás át.

Budapest, 2012. december 14.
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Táľgy : Közme ghal|gatás

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERÜ LET JŐzsrrvÁRosl oN KoRMÁnyznĺ

oR. rocsts ľ,tÁĺÉ
Pol.(;é.ľąľĺrsllĺł.

Iktatőszám: 02-93 I l 05 /2012.

IJgyiĺtéző: dr. Hencz Adrienn
Telefon: 459-2177

Fax:333-t765
e-mail : heĺcza@jozsefu aľos. hu

Tisztelt AsszonYom!

Köszönjfü, hogy megtisztelte onkormányzatunkat, és a 2012. évi közmeghallgatásra t<jbb

témában is kérdésekkel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy járási rendszer kialakítás

témakörbenazaIábbiakbanfoglaljamösszevźt|aszainkat.

A jaľások kialakítása a kozigazgatás átfogó, kozjőt szolgäIő źta|akitásźnak, az źil'ami és az

onĹoľmanyzatí fęIaďatok kültjnvá|asńásźnak, a Jő Állam kialakításának egyik eleme. A több

száz évęs múltľa visszatekinto jźrási rendszeľt 1983-ban szüntették meg, így harminc év

múltan 2OI3. jarnár elsejével ,Új szervezeti renđben és új céllal ismét létrejĺinnek a magyat

közigazgatás égykor szerves egységét képezőjĺáľások. A jáľások az áILamigazgatás legalsóbb

teruĚti szintjéi jelentő egységek, melyek az á||amigazgatási tevékenységek, szolgáltatások

dĺjntő többségét minden magyar állampolgár számáta elérhętő közelségben és magas

minőségben biztosítj ĺák.

A jaľások és a jaľási hivatalok kialakításanak alapelve, hogy a megyék határaihoz igazodva az

állämpotgarok szánárabiztosítsa az tůLałnigazgatási szo|gźůtatásokhoz való gyors és kĺinnytĺ

hozziférést, és a jelenleg létezo ügyintézési helyszínek lehetőség szerinti megmarudźlsát.. A
kialakult tarsadalmi és igazgatási kapcsolatokĺa figyelęmmel Budapesten a járásl, hivatal

kialakításának alapja a kerület. Kialakításuk fő céIja hatékonyabb, költségtakarékosabb és

ügyfétkĺĺzpontu terĹileti kozigazgatás megteľemtése.

Elsősorban okmĺányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes

szociális, kĺimyezetvédęlmi' természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a

településektől a j ĺivőre megalakuló j aľási hivatalok.
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BUDAPESr rŐvÁĺ<os Vll|. rrn'Ülrr JŐzslrvÁRosl oNKoęl.,tÁNvzłr

, DR. rocsĺs ľ,tÁĺÉ
Poi.Gé.tiMESl'iR

A cél az egyabIakos ügyintézés biztosítása az tigyfelek sztlmára. Ez azt jelenti, hogy az
állampolgaľok egyetlen helyen - a20l3. év végéig kialakítanđó - koľmányablakoknál tudjfü a
hivatalos ügyeiket intéznĹ A jelenleg mfüödő okmányirođźl<bázisźln kialakításra kerülnek a
jaľási hivatalok integrált ügyfélszolgá|atai, azaz a jtrási kormanyablakok.

Csak azok az Ĺigyek maľadnak a jegyzőĺé|, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete
elengedhetetlen, vagy amelyekben a szabźiyozás oľszágosan sem egységes és a dcjntés
meghozata|a soľán mérlegelési lehetőség van. Ilyenek például a helyi adókkal kapcsolatos
igazgatási feladatok, az anyakönyvi és állampolgáľsági ügyek, a polgári védelmi,
katasńrőfaígazgatási feladatok. Ide tartoznak az ipar, és kereskedelmí igazgatási feladatok, a
birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki e|jtttls' a nem alanyijogon jźnő szociális ellátások, az
ővodéztatási támogatás, a távhĺ5szolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel ĺisszefiiggő
koľnyezet-, és természetvédelmi ügyek, a veszélyes ebek nyilvantartása.

Az ügyfelek dolgát nagybaĺ megkörmyíti majd, hogy 2013. januártól a jańsi (kerületi)
hivatalok okmányirodáí országos illetékességgel fogjrík ęllátni feladataikat. Budapest Fővaľos
Kormanyhivatal VIII. Kerületi Hivatalanak okmányirodája az|082 Budapest, Baross utca 59.
szźlma|att marad.

Koztisztasággalkapcsolatosfelvetéséreaza|ábbitájékoztatźlstnýjtom.

A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzatnagy hangsúlý fektet a kerület
koztisztaságtnak javítélsaľa. Ennek szellemében hozta |étre az onkoľmrínyzat 2003-ban a
Józsefuarosi Koĺertilet-felügyeletet és 2011-ben a Józsefuaľosi Vĺĺľosüzemeltetési
Szolgálatot (JVSZ).

A köZteniletęk takarításárő| a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szo|gźiat gondoskodik,
összesen 78 foglalkoztatottlź./tja e| ezt afeladatot. A keniletben sok olyan szemetes edény van
kihelyezve, amely kifejezetten az ebek közterületeĺ tntőzkodásából szźlrmaző hulladék
gyĺĺjtésére szolgá|. Ezen edények piktogrammal is el vannak |átva, me|y je|zi, hogy az
aktuális szemetes milyen célt szolgál.

Ezen túlmenően mind az ebeket tartő, mind az ebeket nem taľtó lakosok körében
szemléletváItásra is sziikség lenne, hiszen a kihelyezett szemetes edényzeteket atapasztalatok
szeľint nem sok lakos, illetvejárókelő hasznźija, az eb által okozott szennyezések felszedésére
pedig eľĺrél is kevesębben haszná|ják akjhe|yezett gyűjtőket.
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, DR. rocsls ľ,ĺÁĺÉ
PoLGÁ'ĺąxlsl.i.ĺą

Tájékoztatom, hogy a koztisztaságot séľtő cselekmények észlelése esetén helyszíni bírság

kíšzabásáĺa van lehetős ég. Az ilyen jellegű elkövetések kozött a k<jĺerülęten Sétáltatott ebek

okozta szennyezések nźtĺya évľől-évre csökkenő tendenciát mutat. Területi eloszlásban a II.

János Pti Pźlpa tér és környékén, illetve a Palotanegyedben fordult elő Ieggyakľabban. A
końisztastryi szabálysértésęk egyik sajátossága, hogy maga a cselekmény rovid lefolyású, -

legyen az ěmbet, vagy áIIat okozta szenrlyezés - így a tetten éľés a minél gyakoribb rendőri,

vł[y koneľiiletfelügýelői jelenléttel csokkenthető. A KözteľĹilet-felügyelet munkáját segíti a

keľtilet egyre t<ibb pôntjan talá|hatő térÍigyelő kamerák létesítése, és af0|3. évben tervezett

létszámbBvítés is 
.hozzájaru| 

majd a koztisztasági fęladatok pontosabb és hathatósabb

e||átástů1oz. így ľemé.'y"1* szerint 2013. év végén mát a kerületi lakosok szźtmźlta is jól

látható |esz apozítív váItozás a kerület kĺjzteriileteinek állapotában.

Az onkormźnyzat akozbiztoĺság javitása érdekében tcjbb döntést is hozott az elmúlt évek

folyamán, mint például a rendőľség részére gépjárművek vásárlása, támogatás a ľendőrség

mfüödési költségeinek fedezętéte, a járor szo|gźlatot ellátó személyi állomany tészére

sziikséges technikai eszk<jzok beszerzése, melyekkeI azvolt a célunk, hogy a kertiletben élők

r észére biĺonságo s abb Józsefu aľo st teremtsiink.

Fentieken túlmenően a Képviselő-testület polgaľőľsé g Iétrehozźĺsaľól is dontcitt 2012. július

31-én.

Hivatkozva afęIszőIalási lapon leírt paľkolási problémájaru,tájékoztatom, hogy Józsefuaľos

területén az elmúlt években iĄ,kízárő|ag a gyalogosforgalmat szo|gá|ő, díszburkolattal ellátott

teľiiletek' utcaszakaszok jöttek létre, melyek sétáló ĺivezetként funkcionálnak. A sétáló

övezetek tertiletére a gépjarmuvekkel történő behajtás a gyalogosok védelmében meg van

tiltva, kivéve aęátyás téien, ahol stillyedő oszlopos rendszeľrel lehet szabttLyozní a bejutást.

Az Önkormányzat áz MNP I elnevezésű pľogľam keretén belül újította fel a Mátyás tér paľk

részét bruttó 50.000.000,-Ft összegben illetve az MNP II program keretén belül keľüIt

kialakításra a sétálóutc a, a park részén ta|áihatő csőszház, nyilvános illemhely, létesítésre

kerültek buszmegálló, gyalogos átkelőhelyek, gépjármtĺ behajtási rendszer forgalomirźnyító

berendezései, mégvalósult a park köľüli zöldfeltilet teljes rekonstrukciőja, mindosszesen

bruttó 229 .000.000,-Ft éľtékben.

Mindezen bervházások' értékek védelme érdekében keriilt iljraszabá|yozźsra aMátyás téren a

várakozás szabźiya. A Józsefuaĺos közigazgatási teľiiletén a jźtrmúvel torténő vźlrakozás

I<legészítő, helyi szabźiyozástrő| sző|ő 2612010. (VI.18.) önkormĺínyzati rendelet 3/A. $-a

renáelkezik a sétálóövezetbe töľténő behajtás szabá|yairől, mely rendelkezést}}I2.január 01-

jétől kell alkaImazni.
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BUDAPEST FŐVÁRoS Vlll. KERÜLET lŐzsrrvÁRosl oNKoRl.'tÁNyznĺ

'' DR. Kocsls MATÉ
l,Ol-'GÁtiMEsl.rĺt

A Mátyás tér sétáló ovezetlé a|akitása óta sokat javultak a końísztasági, ktizrendészeti
koľtilmények, a kömyező utcákban pedig a t&ťĺgye\ő rendszeľ kiépítése nagymértékben
hozzźĄáru| a rendőľség munkájahoz. A BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság
közrendvédelmi állomźnyźxal közös gépkocsizó játórszo|gáIat keretében a Józsefuáľosi
Közterület-feliigyelet is kiveszi aÉszét abiztonságos Józsefuáros megteľemtésében, de ebben
a tárgykciľben meghatároző szerepe a rendőrség szakembereinek van.

A kĺizmeghallgatásra beadott felszólalási lapjĺĺn a kerületfejlesztés címszót is megjelölte.
Ennek kapcsán rĺjviden a következőkľől szęretném tájékoztatní.

Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvźtosi onkoľmányzat amźr korábban említett MNP I _
II sikeres programok folyatásaként pá|yazatot nyrijtott be Magdolna negyed III (MNP III)
szociális városrehabilitáció címen. A pá|yázat elbírá|ása folyamatban van. Pozitív elbírálás
esetén lehetőség nyílik Európai Uniós fonásból társasházakat részben megújítani,
közteľĹileteket, utcákat fejleszteni, és megfelelo kozbinonságot javító szociális pľogľamokat
megvalósítani a Magdolna-negyed területén, ezzel is elősegítve az on által felsorolt
problémak visszaszorítását.

Kérem tájékońatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2012. december 14.

Tisztelettel:

é--,?a
4!'" űl:l,c--c-< cĺ.,
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BUDAPEST FŐVÁRoS V|lI. KERÜ LET JózsrrvÁnosl oN ronľ',ĺÁ NyzRĺ

pR. rcocsls ľĺÁľÉ
PoLGÁRMEsTER

Szabó Sándoľ részére Iktatószám : 02-93 I l 6 12012

IJ gyintéző : Gaál Kľisztián
Telefon: 4592-59 4, 4592-567

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

Táľgy : Közmeghallgatás

Tisztelt Uram!

Köszönjük, hogy megtisztelte onkormźnyzatunkat, és a ZOIf. évi közmeghallgatásľa

kérdéssel, javaslattal foľdult hozzánk.

on levelében megoldást javasolt a zajszint csĺjkkentésére. Javaslatát szívesen fogadtuk,

melyet támogatunk is, azonban a kozlekędési útvonatal'kal kapcsolatos foľgalomtechnikai

kérdésekkęl - köztiik a közlekedési jelzőlámpĺák beállításźtval, hangolásával _ kapcsolatban

hatáskonel a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. reĺde|kezik. Kérését továbbítottuk a BKK

Zrt' felé, azugyto]állásfoglalást kértünk, melyről teľmészetesen ont istájékoztatni fogjuk.

Kéľem täjékonatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. december 14.

w
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dr. Dezső Gyula

Budapest

Rezső téľ 8.
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BUDAPEST FŐVÁRos Vlll. KERÜ L ET JŐzsrrvÁRos l oN KoRMÁNyznr
DR. Kocs|s MÁTÉ

POI.GARMESTER

Iktatő szźm: 02 -93 I / 7 / 20 12,02 -g3 | / 8 / 20 12
Ügyintéző: dr. Palotai Péter
Telefon: 459-2139
Fax:333-1597
e-mai I : p alotaip @jozsefvaro s. hu

Tĺsztelt Uľam!

Köszönjĺik, hogy megtisztelte onkoľmanyzatunkat, és a 20|2, évi kcjzmeghallgatásra tĺjbb
felvetéssel fordult hozzáłtk. Engedje meg, hogy az a|ábbiakban foglaljam össze vá|aszainkat.
A Polgárok Házábanon á|ta| említett atľocitással kapcsolatban a következőktől tájéko ztatom.
Budapest VIII. kerület Visi Imĺe u. 6. szám alatt múkĺidő Polgĺíľok Háza kultuľális
igazgatójánaktájékoztatásaa|apján2}lz.október 18-án ztfikorűzenekaipľóba zajlottl0-19
őra kozott, az on á|ta| emlitett atrocitásról nincs tuđomásuk. Kaiser József Képviselő Úrtájékoztatása szerint a nevezett helyszínen nem taľtózkodott, az on źital em!ített cselekmény
elkĺjvetésének lehetőségétől szigoruan elhatarolódik.

Józsefuáľos címrí önkormźnyzati újság felelős kiadója Budapest Józsefuĺíľosi onkoľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala. Nyeľges Zo|tán, _ a|ap főszerkesztője _ részére jeleztem az on alta|
említett problémákat, azokat foszeľkesztő úr tudomásul vette és lehetőség szerint tcirekszik
azok j övőbeni elkeľtilésére.

Az alapítványok, illetve egyesületek he|yzete Magyarors zttgon még nem teljesen stabil,tclbbségének nincs biztonságos anyagi háiere, hianyäk a mecenatúru, hi.'"', még nem elégeľős a polgarság, hogy minden civil kezdemény ezési támogatni tudjon.
onkoľmrányzatunk 

.aľra 
tĺiľeks zik, hogy csak tisztán és szabályosan működ o alapítvánrryal,szerve-zettel keľüljön kapcsolatba, ęz,étt- is kérünk a páIyážatol., t.ĺ'nolutások esetébenny1|atkozatokat a koztaĺtozásokľól vagy adósságokľól, i[eíe ä hivatjlos bejĘýzést is.

Hivatásomat _ önkormźnyzati tisztségviselővé történ ő megválasztásom őta _ kerĹiletrink
érdekében látom el, illetve a jcivőben is váItozatlanul klvánom ellátni. országos szintű
feladataim nemváltońatnakeddigi elkötelezodésemen Józsefuáľos irźnyába,hiszen kerültünk
lakosai nekem biza|mat szavazvadöntöttek Józsefuáros felvirágoztatásáraés újjáépítésére.
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A Polgármesteľi Hivata| appaľźttusával, illetve a Képviselő-testület tagjaival kapcsolatban

feltett kérdésére a következőkĺől tái ék oztatom.

Egyebekbentájékoztatom, hogy akozszo|gálati tisĺviselőkľől szőIő f0|1' évi CXCIX tv. 39.

$ 1) bekezdése rögzíti, hogy a kormányzati szo\gálati jogviszony a) büntetlen e|őéIetu, b)

cselekvőképes, c) legatább kozépiskolai végzettséggel rendelkező magyat állampolgáľral
létesíthető.

Kérdése második részével kapcsolatbarltajékoztatom, hogy a 18 keriileti képviselő kozn| 12

fő rendelkezik felsőfok,ű végzettséggel, további két fő pedig jelenleg folýatja felsőfokú
tanulmányait.

Kérem táj éko ztatás om s zív e s tudomásul véte lét.

Budapest, 2012. december 1 8.

Tisztelettel.G^,ł) / uN^ĺ"il
Dr. Kocsis Máté

polgiírmester

Foglalkoztatottak
|étszám

fő

Fe1sőfokú
végzettségű

főffiffiffiffiffi

EEEMEmmÄF

Felsőfokú
végzettségűek

aĺanya (%)
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BUDAPEST FŐVÁRos Vlll. KERÜ LET ]ŐzslrvÁRosl oN KoRMÁnyznĺ

oR. rcocsls ľ,tÁĺÉ
PO;.GÁ.ĺłxt.:;l.ĺĺł.

Iktatő szám: 02.93 | l 09 l 20 If
IJ gyiĺtézo : Haj nis D orottya

Telefon: 459-2535

Fax:333-1765
e-mail : haj nisd@ ozsefuaľos.hu

lisztelt Uľam!

Köszönjfü, hogy megtisztelte onkormányzatlxlkat. és a 2012. évi közmeghallgatásľa több

kérdéssé1foľdult noziaItk.Engedje meg, hogy azalźhbiakban foglaljam össze váIaszainkat.

A forgalomtechnikával kapcsolatos jelzések, táblfü elhelyezése és a forgalmi jelzőlámpak

beálľt7sa a Budapesti Kĺjzlekedési Központ Zĺt. (továbbiakban: BKK Zrt.) felađat- és

hatásköre. Ennek éľtelmében - a sębessé gkorlátoző tźh|źtva|, valamint a forgalmi jelzoltmpa

beáI1ításával kapcsolatos _ kéľelmét az igyben illetékes BI<K Zrt. részére továbbítottuk

felveté s einek me gviz s gźĺlása céIj áb őI.

Tź!ékońatom, hogy a közterületek, utcák, jáÍdák, terek, kutyafuttatók Íakarítását a

Józsefuarosi Varősüzemęltetési Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) végzi napi

rendszeľességgel, átlagosan 20-25 fővel. Az on által említett közterĹilet tisztítási problémát

j eleztiik a SzolgáIatnak.

A zöld oszlopok - polleľek javitása, cseľéje szintén a Szolgálat feladatkörébe taľtozik.

Kihelyezésiik ä vĺagdäha Negyed Projekt II. keľetében tĺ}rtént, melynek harmadik itemére az

idei ěvben péĺIyázőľ- ontormĺnyzatlxlk, melynek sikeľes e\bitáIása esetén a Magdolna

negyedben äz e\kovetkező években lijabb mitliáľdos nagyságľendű - beruhazások

vaĺósuhatnak meg. Mindemellett a megrongálódott, elt<lrt polleľek, padok, kutak, stb.

javítására, pőtlásita, cseréjére a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gźiat f013. évi

toltségveté.éb".' lett forľás elokányozva, igy várhatőaĺ jĺlvőre keľül majd sor ezek

megvalósulásźra.
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További kérdésérę tájékoztatom, hogy a Budapest VIII., Tavaszmező u. 6. szźĺrl alattilakőház
elidegenítését _ többek között onök által is leadott vételi szándéknyi|atkozat a|apjan _ a
Kisfalu Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kft. Énékesítési Irodája kezdeményezÍe a
taľshatóságok megkeľesésével. Az onkormányzat az épuletet hasznźůő civil szervezetekkel
jelenleg projekt-javaslat összeá|Iításźln dolgozik, ennek |ezźrásáíg nem javasolják az épület
táĺ sasházzá aIakításét. é s a lakásb érlők r é szére töľténő el ide geníté st.

A Budapest Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének a
feltételeiről szóló 1612005. (IV. 20') szĺĺmú rendelet értelmében: ,,A lakások eladásának
feltétele, hogy a lakás, Yagy az aztmagában foglaló épület eladásra ki legyen jelölve és az
utóbbi esetben a lakás nem került kizźrásra az ę|ađásbő|. Az elađásra való kiielölésľől a
Képviselő-testiilet határ oz.,,

Az épület nincs kijel<ilve elidegenítésre, |00 Yo-barl tinkormányzati tulajdonu, ezért a lakások
és helyiségek jelenleg nem megvásaľolhatóak.

Amennyiben az onkormćnyzatmégis a béľlők részére történő éľtékesítés mellett dönt, aľľól a
lakókat haladéktalanul értesíteni fog| a.

Kéľęm tájékoztarásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. decembeľ 14.

Tisztel
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Lőcsei Ferenc ľészére

Budapest
Bókay János ,a,.43.1. em. 5.
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Kérem táj éko ńatásom szíve s tudomásul vételét.

Budapest, 2012. december 14.

Iktatószám : 02-93 I l I0 l20|f .

Ügyintéző: dr. Hencz Adrienn

Telefon: 459-2177
Fax:333-1765
email : hencza@j ozsefu aros.hu

Táľgy: Közmeghallgatás

ľisztelt Uľam!

Köszönjtik, hogy megtisztelte Önkormany zatlxlkat, és a 
'20|2. 

évi közmeghallgatásľa több

kérdéssel fordult nozźail<.. Engedje meg, hogy kerületfejlesztés témakĺjľben az althbiakbaĺ

fo gIalj am ö s sze v źl|aszainkat.

Sajnálatos módon a Corvin Sétany Program megvalósítá:*uk iitęme 2009 évtóllelassult az

ónl.o..*y zat váI7a7ásainak tekintetéňen. Bnnék 1egfőbb oka a koľábban ígén fővárosi

támogatásók elmaľadása, melynek k<jvętkeztébęn az onkormányzat a projekt

ťlnarlszít ozźsth an magáĺ a maĺadt.

A finanszírczásinehézségek ellenére az onkoľmźnyzat az e|miút időszakban saját fonásból

kikĺiltclztette a Bókay J.-l.3I-37. sz. alatti négy épület lakóit. Ezeken kívĺil, a progľam

terĹiletén - beleértve u nouy J. u. 43. sz. alattiéptitót"t is -, még további kilenc lakóépület

kiköltöztetését kell megoldania az onkormáĺyzatnak.. A kiköltoztetések koltsége tetemes

összegii, tobb szźnmillió forint, melynek fedezetét az Önkormtnyzatnak - immaľ egyedül _

kell előteremtenie.

A Corvin Sétány Pľogram megvalósítása továbbra is éľdeke az Önkormáĺyzatnak, azoĺbarl a

lehetőségeit behatáľoíja jeleilěgi kciltségvetésének he|yzete, de továbbra is meg1esz mindent

annak érdekében, hogy a progľam az ereďęti terveknek megfelelően mihamaľabb befejezésre

keľüljĺin.

,,'{1iil-o;;1
.ł.}'. ', 

* )i.Ii:

.ą íll.$
Tisztelettel:

f7
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Táľgy : Közmeghallgatás

Iktatő szám: 02 -93 I l I I l 20 12.

lJgyintézo: dr. Hencz Adľienn

Telefon: 459-2177

Fax:333-1765
e.mail : heĺcza@jozsefu aro s. hu

Tisztelt Uľam!

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatlxlkat, és a fOI2. évi közmeghallgatásra több

kéľdés sel foľdult hozzáĺtk.

Az útbuľkolatok és kozteľtiletek állapotával kapcsolatb an az a\äbbiakľól tájékoztatom.

A Józsefvaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban JVSZ) feladatk<jrébe taĺtozik az

útbuľkolatok kaľbantartása, melynek keietében a JVSZ megkísérelt minden ú1hibát feldeľíteni

és lehetősé ge'<hez mérten kijavítani. A Bókay és a Tömő utca útbuľkolati problémalrő.|

természetesen tud ; ó"k;* tnyzat. Ezek is azon utcźů< kozé taĺoznak, amelyeknek

folyamatos kaľbantartá sa nagyaŕlnyú költségráfordítással biztosítható. A két utca sziláľd

burkolatának végleges, mind-enki šzźmara elfogadható minőségű kialakítása szükséges és

indokolt lenne, a ktiltségvetés teľvezésekor ezt ťlgyelembe vesszük.

Tájékoztatom, hogy a Szigony utcában az onkormtnyzat źÄtal végzeľt fetújítás nem töľtént.

2010. évben izemzavat elhárítás miatt a Ramico Kft, végzettbontást a Szigony u. 30., 10., 8.

szám a|atti ingatlanok előtti ktjzterületen gázeIláttľs biztosítása éľdekében. A Szigony utca

útbuľkolati pľoblémáival kapcsolatban akkor tudunk éľdemben válaszolni a feltett kérdésére,

amennyiben megeláli a Szigony utcában azt apontos helyet, amely esetében felmeľĹil a hibás

teljesítés lehetősége. ,t poňtos információ birtokában a JYSZ és a Polgáľmestęri Hivatal

Gazdálkodási Ugyosztálýa megvizsgá1ja az adott területet, és kiatakítja álláspontjźú,hogy a

p,oulel-nu mibőt áäoanut, és ennek megielelően megteszi a szükséges intézkedéseket.

Ic82 Burl;ĺcest, |Jarcrĺs u, ó3-ó7' . .I'e!eíon: 
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Engedje meg, hogy a foľgalomtechnikai kérdéseire a vá|aszaírlkat az alábbiakban foglaljam
össze.

Bar a 2010-es vá|asztźsnál a polgĺáľmesteri progľamban pľogrampontként nem szeľepelt zębta
létesítése a Pľáteľ-Kőris-Illés utcák kereszteződésében, ennek ellenére akizbiztonság javítása

érdekében a gyalogátkelő kialakítása a Budapesti Kĺjzlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban

BKK) tajékońatása alapján a jĺlvő év folyamán meg fog valósulni.

A foľgalomtechnikai eszközök - így aKRESZ tabIak is - kihelyezése,karbantartása, pótlása a

BKK feladata. Amennyiben azok á||apota nem megfelelő, természetesen az onkormĺányzat és

az ngyfé| is élhet jelzéssel - a www.bkk-kozut.hu című honlapoĺ taIźllható telefonszámok
egyikén, továbbá a bkkkozut@bkkkozut.hu email címen - a BKK felé. Kéľem jelolje meg

kónkľetan me\y táb\ák esetébeň merül fel balesetveszé|y, és ez esetben onkoľmanyzatunk fog
haladéktalanul intézkedni az ügyben, ésmegkeľeséssel él a BKK felé.

A Klinikák metróállomás előtti teľületen tapasztalta|<ka| kapcsolatban az alábbiakľól
tájékoztatom.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvaľosi Önkoľmźnyza} Képviselő-testületének
6612007. (Xil.12') szám,Ú rendelete szól Józsefváľos Kerületi Epítési Szabá|yzatáĺő| (a

továbbiakban loI{ESZ), amely ręndelet 10. $-a szabáIyozza a kozterületen elhelyezheto

pavilonok, vendéglátó teraszok és kitelepedések elhelyezésének szabályait. A JóKESZ 10. $

(t; betezaése alapjan a ,,Kozteruleti pavilonok és vendéglátó teraszok építési helyeit a
szabáIyozźtsi terv jelöli ki.,, Ezen kíviil rendelkezik a pavilon elhelyezésének szabályairól is.

Amennyiben aZ elhelyezendő pavilon, aľusító hely ezen laitériumoknak megfelel, a

Józsefvaľosi onkormanyzat tu|ajđonában lévő kĺjztęľiiletek hasznáIatáĺól és haszná|atának

rendjéľől szőIő24l2O09. (V'21.) sztlmuönkormányzati ľendeletben meghatáĺozoÍt kĺjzterület-

haszntiati hozzájárulást kérelmezhet. A hozzájárultls megadásaľól, illetve elutasításaróI a

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt. A közteľület-haszĺtt|atihozzájőĺu|áshatározat
formájában kertil kibocsátásra, melyet a Hivatal megküld a rendőrségnek is, amely szerv

közbiztonsági szempontból is ellenőrzi a hozzájárulást. A közteľü|et használata csak és

kízźľ őIag a rendő rs é g ho zzźtj átulásáv al l ehets é ge s.

A K|inikák előtti tertiletre a fentebb is említett JőKES,Z egy kijelĺilt pavilonhelyet jelöl meg,

mely hasznosításra is került. Ezen kívül a VaľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság egy

mob ilárusítónak adott közterület-hasznáIati hozzájfuulást,
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Tájékoztatom, hogy a KözterĹilet-felügyelet folyamatosan ellenőrzi a koztenĺletet hasznźl|ők

engedélyét, és amennyiben engedély nélkiil hasznáIják a kĺizteľĹiletet, 50.000,-Ft helyszíni
bíľsággal sújtjak és felszólítjek a terület e|hagyására. A KözteľĹĺlet-feltigyelet a jövőben

nagyobb figyelmet fog fordítani a Klinikák előtti terulet, ilyen szempontú ellenőrzésére is.

Ezen kívül a Polgármestęri Hivatal megvizsgálja, hogy a közteľület-hasznźiat éľinti-e a
mentési felvonulási teľĹiletet (mind műszaki, és mind biztonsági szempontból), és amennyiben
szükséges, tlgy intézkedni fog azengeđé|yek visszavonása iránt.

Engedje meg, hogy a Szigony negyed kcjzbiztonsági helyzetérol az alábbi tźtjékoztatást

nýjtsam.

A Budapest VIII. kerületi Rendőľkapitanyság 20Iz. évben 3. negyedévében jelentős

megeľősítő erőt (napszakonként 30 fő) kapott az ORFK Készenléti renđőrség állomanyától.
A megerősítő eľők |étszáma jelenléte látványos javulást eredményezett a kęľület

kö zb i ĺo ns ága tekintetéb en, val ami nt no ve lte az áI\amp o1 gáľok biztonságér zetét is.

Tekintettel a javulásra' a megeľősítő erők |étszáma jelenleg napszakonként lf fo, az

egyeztetések azonban folyamatosak a ľendőľi szervek kozotI., így ez alétszám szükség esetén

növelhető.

A ťlzető parkolással kapcsolatban feltett kérdésére az alábbiakban foglalom össze

vá|aszairlkat'

Az onkoľmźnyzat Képviselő-testülete 37712012. (XI.08.) sz. határozata a|apján döntött a

fizető vfuakozási övezet teľületi bővítéséről, mely a Népszínház u.-Teleki téľ-Fiumei út -
Légszesz u.- II. Jrános PáI pápatér źital hataľolt területre fog kiteľjední f013. januaľ 0l-tőI. A
jelenleg hatályos szabźiyozáS nem osztja a kerületet zőnźlkĺa, így a lakossági várakozási
hozzájnu|ás hatálya az egész keľĹiletľe kiteťed. Tájékońatom, hogy a lakossági vźlrakozási

hozzájfuu|as köľzetesítése taľgykĺjľében képviselő-testiileti döntés nem született és jelenleg

sincsen napiľenden'

A kerĹilet váľosľészeire foľdított költségekkel kapcsolatbanaz alábbiakról tájékoztatom.

Az onkoľmźnyzat aZ egyes negyedekľe fordítoĺ kiadásainak összegzésére a ťe|szőlalási lap

kézhezvétele és a közmeghal|gatás kozott eltelt idő nem elégséges, tekintette| arua, hogy a

Polgármesteľi Hivatal a teljesített szoIgá|tatások, áľubeszerzések szźtmláit nem negyedenként

tartja nyilván, így ez az aďat kigyűjtott formában nem ál1 nem rendelkezésre.
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Engedje meg, hogy ennek ellenére az onkormányzat által megvalósított, a keľtilet nagyobb

r észét i s éľintő pro gramokľa foľdított össze gekĺől táj ékoaassam.

Ebben a kĺjľben el kell vá|asńani egymástól a palyazati úton elnyeľt támogatásból

ťlnanszírozott pľojekteket (Európa Belvárosa Progľam, Magđolna Negyed Progľam I. és II.)'

illętve a befektető partneľľel kcjzĺjs ťĺnaĺszirozással megvalósuló projekteket.

Az első esetben önkoľmányzati önrész egészül ki uniós, füvárosi vagy állami támogatással,

míg a másik esetben a kiadások és bevételek cĺsszességében érdemes vizsgálni a

ťĺnanszítozást,

Fentiek figyelembe vételével a projektek ťlnanszirozása az alábbiak szerint alakult.

]. Magdoĺna Negyed Program I (2005-2009)

Józsefvaľo si onkormányzat :

Fővárosi támogatás:

EU-s támogatás:

! ..Allaml tamogatas:

Józsefváľosi onkormánvzat :

EU-s támosatás:

3, Euľópa Beĺvárosa Program

Józsefvaľosi onkoľmányzat :

EU.s támogatás:

143 millió foľint

690 millió forint

13 millió foľint

9 millió foľint

438 millió foľint

1 733 millió forint

(200e-2012)

745 míI|iő forint

908 millió forint

2. Magdoĺna Negled Pľoqrąm II (2008-20I ])
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4. Corvin Sétány Program (2002-...)

Az onkoľmtnyzat2OII szeptembeľéig rendelkezik összesített adatokkal a pľojekt kiadási és

bevételi oldaláról.

Kiadás:

Bevétel:

I7 849 millió forint

16 306 millió forint.

A Coľvin Sétány Program jelenlegi helyzetével kapcsolatbantajékoztatom, hogy a Program

megvalósítástnak iiteme 2OO9 évtőt lelassult, mind a Befektető paľtner, mind az

onkormanyzat vá|Ia|ásainak tekintetében. Ennek két fó oka van, egyrészt a fóvaľosi

támogatások elmaľadása, másrészt a gazďasźlgi és pénzügyi váIsaghatása.

A projekt indításakor a Jőzsefvźrosi és a Főváľosi onkormányzat kozott Egytittmriködési

Megállapodás jött létre a projekt fóvaľosi támogatásźna. A Főváros forráshittnyra hivatkozva

az ígért.tamogätĺst nem tudta biztosítani, így a projekt ťlnarszitozásźtbanaz onkormányzat

^u[ź,,u 
maradt. Sajnos az EU-s páIyázati ľendszeľęk nem támogatják az ilyen típusú

programokat, ezért egyéb külső fonás bevonásaľa sem volt eddig lehetőség.

A Befekteto partner azonban nem állt eI az ingatlanfejlesztéstől, és a 2013. évben újabb

Iakőhazkeľtil átadásra a Nagytemplom és Leonaľdo da Vinci utcák áIta|hattxolt tertileten.

A Corvin Sétany Program megvalósítása továbbľa is éľdeke mind az onkormányzatnak, minđ
a Befęktetőnek. Sajnos az Önkoľmtnyzat lehetőségeit behatáľolja költségvetésének helyzete,

de továbbra is megtesz mindent annak érekében, hogy a pľogľam az ęredetí terveknek

megfelelően befej ezésre kerülj ön'

A Teleki téri piaccalkapcsolatos kérdésére aza|ábbitttjékoztatást nyújtom.

A piac kiköltĺjztetése, az iđeiglenes piac megnyitása és a bérlőkkel való megállapodás, a

jogerős építési engedély megszetzéséig, azaz\\Ll. december 3l-iglezaj|ott.

A Képviselő-testület 4OOl20If . (XI. 22.) számű határozatttban döntött aľról, hogy a ,,Teleki
téri piac kivitelezési munkáirď'tźľgyil nyílt közbeszeruési eljaľást kezdeményez. A becsĺilt

érték nettó 435 millió Ft, az ajantatok benyújtásának hatáľidej e 2013.januáľ 03.

!082 ľ}uĺj;lpe;t, Bare)ss \l.l,3.6l.. 'í'eieíôn: 459-2|00 . E.mail: polgłlmes1eŕ.@;ozsefuatcs.hc . \Ą'tĄtv.iÚř5Ćlvoros.riu
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DR. Kocs|s MÄTÉ
poL.cÁRMEsTER

Költségek összefoglalása: (nettó eFt)

Ré gi pi ac helyhasznál ó i nak kártaIanitás a (tény)

Régi piac bontása (tény)

Aszfaltbontás, kerítésépítés (tény)

Ideiglenes piac kiépítése és műkĺjdtetése 2OI3. május 31-ig. (tény és terv)

Ú; piac teľvezése (tény)

Ú3 piac kivitelezése (terv)

Kĺjztertilet ľendezés (terv)

Tisztelettel:

Tekintettel arra, hogy 2OI3. januáľ 03. napja a páIyázat benyújtásának hataĺideje, így a

kivitelezés pontos kíítsegeiről ezt kcjveto.'' t.'d,'ok nyilatkozni. Aberuhźľ;ás megvalósításźĺra

a szerzőďés a|áírásátő|."á-ított kilenc hónap á1l a vállalkozó ľendelkezéséte'

Kéľem tćĺj éko ztatźls om szíve s tudo másul vétel ét.

Budapest, 2012. decembeľ 18.
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on. rocsls ľąÁĺÉ
POicy'.tiMIsl-i-R

Kokics Máľia

részére

Budapest.

Auľóľa utca29-31. A lh' 6.29,

1084

Táľgy: Közmeghallgatás

Iktatő szźlm: 0f -9 3 t l lf l 20 12

IJ gy intézo : Gaál Kĺi sztián

Telefon: 4592-594, 4592-567

Fax:333-1765

e-mail : gaa|k@jozsefu aľo s.hu

Tĺsztelt Asszonyom!

Köszönjtik, hogy megtisztelte onkoľmanyzatlxlkat, és a 20|2. évi közmeghallgatásra tobb

kérdéssel is forđult hozzě.ľ,k.

Engedje meg, hogy közteľiiletek rendjével kapcsolatbanaz alábbiakĺól tájékoztassam.

A közteľiiletek takarításáĺőL, tísztáŃartásáról a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at (a

továbbiakban JVSZ) gondoskodik, amely táľsaság összesen 78 embeľt foglalkoztat ezen

feladat e\Iétásźra. A kęrületbeĺ 37O db olyan szemetes edény van kihelyezve, amelyek

kifejezetten az ebek közteriileten tartőzkodásából származő hulladék gyÍĺjtéséľe szolgálnak.

Ezen edények piktogrammal is el vannak |átva, amely jelzi,hogy az aktuéiis szemetes milyen

cé;1t szo1gál. Á ĺvŠz munkataľsai ezen szemeteseket naponta ĺirítik, és cserélik benne a

elhelyezett zacskót.

Ezeĺ túlmenően mind az ebeket taľtó, mind az ebeket nem taľtó lakosok köľében

szemléletvźitásra is szfüség lenne, hiszen a kihelyezętt szemetes edényeket..atapasztalatok

szerint még mindig nagyon kevés lakos, illetve kutyasétáltatő haszná|ja. Az onkormányzat a

lakosság szemléletvaltesanat érdekében évente egy alkalommal, a Föld napja alkalmából

hul1adéřgytijtést hirdet meg, ezerL kíviil a szelektív hulladékgyujtés alkalmazását ís igyekszik

elterjesĺini- a hźĺzhoz menő szelektív hulladékgyújtés szervezésével és szelektív

hulladékgytijtő szigetek kihelyezésével.

A Józsefuaľosi onkormanyzat terllętén a kĺiĺertileti cselekmények szankcionálását a

Józsefu arosi KözterĹilet-felügyelet (továbbiakban JI(F) látj a el.

IC32 Er.apcsi.3a,oss u.6']-67' . Teĺeí<yl:.ł59.2icC . t-mail: pclg'aľirlcsie(Oi<lzselrĺil:cs,hu . ''.Źżv\''.'ĺ.jzJČľVC!o$.l1tJ
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Tenileti eloszlásban - ebben az évben - a II. János Pá|Pápa téľen és környékén, és a Palota-
negyedben fordult elő a legtöbb szankcionálandó cselekmény. Akoztisztasági szabźiysértések
egyik sajátossága, hogy mivel maga a cselekmény rövid lefolyású, legyen az ember, vagy
á|Iat okońa szemyezés, így nehéz a tetten érés. Mindezek ellenére a köZteľiiletek
tisńaságźxal kapcsolatos felvetését teljesen jogosnak tartjuk, amely problémaľa a lakosság
szemléletvá|tásáĺ tul a minél gyakoribb rendőľi' vagy ktizteľület-feltigyelői jelenlét nyújthat
egyfajta megoldást.

A II. János PáI Pápa t&en folyó metróépítési munkálatok és az ehhez kapcsolódó
teľületrendezés várhatőan a 20|3. évben befejeződik, igy a JKF maľ végleges stratégiát fog
tudni kidolgozĺi a terület folyamatos ellenőrzésére. A Közterület-felügyelet munká$át segiti a
kerület egyre tĺlbb pontjĺáľa kihelyezett térfigyelo kamerfü, és a 2013. évben tewezett
Iétszámbővítés is hqzzájáru| majd akoztisztasági feladatok jobb és hatékonyabb ellźĺásźthoz,
így ľeményeim szerint 2013. év végén már a keľületi lakosok szźlmáĺa is jól érzékelhető |ęsz a
pozitivvá|toztlsaköZteriileteinektisztaságában.

A Rfüóczi t& aFővárosi onkoľmányzat áIta|kezeIt teľiilet, a terület takarítása a Fővárosi
Kcjzteľület Fenntaľtó Zľt. (FKF Zrt.) feladata'Paĺaszźlt továbbítottuk a FKF Zrt. és a Főviírosi
onkormanyzat fenrúartásában lévő Jelky András Iparmúvészeti Szakközépiskola igazgatőja
felé, v á|aszukĺól levélben éľtesítj fü .

Végezehil hadd hívjam fel ismételten figyelmét arra, hogy a keľületi közteľületek tisztasága
elsősorban az itt é|ó és kutyát sétáltató emberek hozzáÁ"||ásán, magatartásrín múlik. Amíg a
lakosságban nem eľősödik meg a lakóköľnyezetiik iranti igényesség és felelősségtudat, addig
a hatőság sem tud huzamosabb ideig taĺő, |átvźnyos eredméný elérni, a tisztaság is csak
ideig-óráig árthaĹ Természetesen onkormźnyzatunk továbbta is megtesz mindent annak
érdekében, hogy a kerület utcái, terei minél inkább élhetőek, tisńák legyenek, és minden erre
j ĺíľó ember kutyapiszok keľĹil getése nélkül sétálhas son Józsefu arosban.

A közteľĹileten való életvitelszeriĺ lakhatásról következó tájékoztatást adom.

A közterületen éIetvitelszenĺ lakhatás tilalmanak ismételt megszegése elnevezésű
szabályséľtési tényállás 2011. december 01-jétől került bele a szabáiysértésekľől szőIő |999.
évi LXx. ttirvénybe, melynek 146lA $-a így rendelkezett: ,/4ki az onkormónyzat
rendeletében meghatározott, a közteriilet életvitelszeríĺ lakhatás céljaira torténő hasznólatára,
illene az életvitelszerű lakhatáshoz hasznólt ingóságok közterületen toľténő tárolásdra
vonatkozó szabályokat ismételten megszeg| elzáróssal vagl százotvenezer forintig terjedő
pénzb írs ággal súj tható.

lC8? Euĺapesi' 3aoss u' ó3-67. . Te|eĺĺxr:.159.2 i0c . [-n."ai|; p<llgar:nestgioioz5(:fviilcs,hll . r"łłv','ĺc'z'seF.icltls.hu
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A fentebb említett jogszabtiyhely szerinti önkoľmanyzati reĺde\et a kĺjztertiletek, ingatlanok

rendjéľől és a köĺĹňaságárő| 
'žorc 

ezlzoo7. (XI.13.) önkormanyzati rendelet volt, melynek

s. s trol bekezdése ĺgy relnaeu< ezett.. ,,Tilos közterületet életvitelszerű lakhatásra használni és

az-életvitelszer{j lakháłás céljára használt ingóságokat ktjzteľületen tárolni.,,

A k<jztisztasági szabály megséľtőjével szemben szabáIysértési eljaľás lefolyatásaĺrak volt

helye, melynek lefolýatása 2O1ź. ápľilis 1,5-ig a jegyző hatáskörébe, ezutáĺ pedig a

koľmanyhivatal hatáskĺjľébe taĺtozotĺ.

Az Alkotmanybíróság 2OI2. november t}-én meghozott határozatában alaptorvény-

ellenesnek nyilvánítottla és megsemmisítette a szabáIysértési törvénynek azon rendelkezését,

amely szabi]ysértéssé minősítětte a közterülęt élewitelszeľű lakhatásra va]'ő hasznźiatát. A
testület megsemmisítette tovźhbá azokat a törvényi rendelkezéseket is, amelyek

rendeletalkotási feIhata|mazást adtak az önkormĺínyzatoknak péĺzbirsággal sújtható

közösségellenes magataľtások meghatáĺozásáĺa, valamint a tulajdon elvonásara lehetőséget

adó elkobz źs aIka|mazástĺra.

Igy amagyar jogrendszerben jelenleg ilyen elnevezésű szabáIysértési tényállás nem ta|á|hatő.

Az onkorm źnyzattudatában van a hajléktalanság problém źĄtlva|, s1ámos intezkedést tesziink

" r'".ĺier.omoĺg l.kĹi'ae'. ..'e', g..ĺ.l.k ĺtt külö'ĺj'.' . lakhata'ĺ, Eletvĺ..li, L.lld-

segítségnyújtási, Egzisztencía-ter:e*te'i Közösségi Program megvalósításáta, mellyel a

ľ,uJlenätu" ämbeľek1arsadalomba való visszailleszkedését segítjtik eIő.Ezentúlmenően főleg

uieli ido,,akban ktilĺĺnös ťrgyelmet fordítunk a hajléktalan emberek á|lapotfua, a KözterĹilet.

felügyelet és a Józsefuaĺosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat is több hajléktalan e|Iźltő szervezetteI

áll řapcsolatban,és amennyibęn a közterĹileten hajléktalan embert |átnak, felveszik ezekkel a

szeľvezetekkel a kapcsolatot.

Kérem, táj ékoztattts om s zíve s tudo másul vétel ét.

Budapest, 2012. december 14.

Tisztelettel:

ID82 Bujłpcsl. 3aros:; u. óJ-67' . Telelon: .159-2:0c . [-mail: Pclgaĺ:neste|ioiozs(:ĺiýíi:cs.hl| 
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oR. rcocsls ľ,tÁĺÉ
PoLGÁ'p. l,t usl...ĺą

Uzsoki Feľencné r észér e Iktatószám : 02-93 I l 13 lf012.
IJgyírJrézo dľ. Hęncz Adrienn
Telefon: 459-2177

Fax:333-7765
e-mail : hencza@j ozsefvaro s.hu

Táľgy: Kcizmeghallgatás

Tisztelt Asszonvom!

Kcisztinjiik, hogy megtisztelte onkoľményzatuĺlkat' éS a 2012. évi közmeghallgatásra több

témźtbarl is javaslattal foľdult hozzźĺlk. Engedje meg, hogy az alábbiakban foglaljam össze a

vźl|aszainkat.

Budapest Főváľos VIII. kęrület Józsefuárosi onkormtnyzat nagy hangsúlý fektet a keriilet

konisztaságźnak, illetve közbiztonsägźnak javíttsźna. Ennek szellemében hozta létre

onkoľmĺĺnýzafunk 2003-ban a Józsefraľosi Kĺjzteľtilet-felügyeletet és 201l-ben a

Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálatot.

A kozterületek tísztáĺ tartásfuőI összęsen 78 foglalkoztatottal a Józsefuaľosi

Vaľosüzemeltetési Szolgálat gondoskodik, míg a közrend, illetve közbiztonság fenntaľtástń a

Budapest VIII. keriileti Rendőľkapitanysággal együttmfüödve a Jőzsefvźnosi Közterület-

fe1tigyelet 2013 'j anuáľ 1 -j étől 66 fő konerület-feliigyelővel és 2 1 keľĹĺletőrľel látja eI.

A Józsefuaľosi Varosüzemeltetési SzoIgá|atmunkataľsai hętente t<jbb alkalommal is takarítjak

a Tĺjmő utcát és környékét, a szemétgylljtő edényeket naponta üľítik, valamint a darabos

hulladékokat is renđszeresen elszźi|ítják.

oľtjmmel ttqéko,ztatom, hogy az oĺ által javasolt kerítés kiépítésének terve a Budapest

Józsefuárosi onkoľmányzatnál mfu felvetődĺjtt, aminek kia\akitásthoz szükséges

munkálatokat a munkataľsaink már felméľték. Alláspontunk szerint a jtńszőtér

kĺirbekeríté séhez esetlegesen felhasználható lehet a Leonardo da Vinci és a Práter utca sarkán

lévő üres telken taIá|hatő kosaľlabda pá|yát körbekeľítő kerítés. A kerítés viszonylag jó

állapotu, így annak lebontásával közel 2 méteľes magasságban kb. 70 méter hosszúságú

teľiilet \ezárásáta alkalmas kerítésanyag nyerhető.

A kosárlab đa pa|ya meglévő kerítésének elbontásĺĺhoz azonban speciális munkagépek

(taľtódaru és emelőkosaÍas daĺu) igénybevétele sztikséges, mely gépekkel a Józsefvárosi

Ýarostizemęltetési Szolgálat nem renđelkezik. Ezen munkźiatoldloz feltétlentil szükséges

gépek bérlésének kĺiltsége jelentős nagyságrendú, melynekfedezetét elő kell teremteni.

l.j82 Blcg:esr. Bo.<lsĺ u' ŕ13*67' . Te|eĺrĺl;45:.2i0c " El,ĺla^r|: po|Íł.ilTľres|łjľ(Ł)cfjef,ralos.hĺ . 't"łut.lo:ł:e[vc:ĺc's-hu
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Az onkoľmtnyzatazt is tervbe vette, hogy a játszőtér mellett- ťĺz1ká|isan és funkcionálisan is
jól elkülciníthető - kutyafuttatőt a|akit ki, melyet az ę|őzőekben említett munkálatokkal együtt
alakítana ki.

A fenti munkálatok előzetes teľvei elkészültek, azok költségszámítása folyamatban van.

Tájékoztatom, hogy a koztisztaságot sértő cselekmények észlelése esetén helyszíni bírság
kiszabźsára van lehetoség. A koztisztaságí szabá|ysértések egyik sajátossága, hogy maga a
cselekmény rövid lefolyású, _ legyen az ember, vagy áI|at okozta szennyezés _ igy a tetten
érés a minél gyakoribb rendőri, vagy kozterület-feliigyelői jelenléttel cstjkkenthető. A
KöZterĹilet-feltigyelet munkáját segíti a keľtilet ęgyre több pontjĺín ta|áIhatő térf,rgyelő kamera.

Reményeink szeľint a 20|3. évben tetvezett közterület felügyeletet ellátó személyek
|étszámtnak bővítése is hozzájźrul majđ a koztisztasági feladatok pontosabb és hathatósabb
ellátéstlhoz. A Kĺjzterület-felügyelet vissza-visszatéľően ellenőrzi a jáftszőtereket és környékét.
Csendháborítással kapcsolatos intézkeđéS ezen a tęrĹilęten két alkalommal volt azidęí évben.

Amíg az onkormányzat áItal, tervezett jźúszőtéľ elkerítése illetve a kutyafuttató kialakítása
nem történik meg, a KtjzteľĹilet-felügyelet részére gyakoribb jtlrőrozést javasoltam, elsősorban
a tavasztőI őszig tartő iđőszakĺa annak érdekében, hogy a Tcjmő utcai polgárok nyugalma
biztosÍtható legyen.

A Józsefuárosi Városüzemeltetésí Szo|gźiat a facsemeték állapotát is felméľte 2012. december
06. napján a Tömő utca 32-54 sz. előtti házakná|. Derékba elvágott fa 2 darab ta|á|hatő a
Tömő úca32-38 sz.ház előtt melyek kivágásának esetleges okait a Polgármesteri Hivatal és
alőzsefvźlrosiVĺĺrostizemeltetésiSzo|gá|atkívizsgźija.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2012. decembeľ 14.
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Tĺóth Károlyné

Budapest
Kőris v 3lb.I.23.
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TáľgY : Kĺizmeghallgatás

BUDAPEST FŐVÁROS VlIl. KERÜ L ET JŐzsrrvÁRosl o N ronnłÁľlyznĺ

on. rocsls mÁĺÉ
POLG'Á.tąMESl.Ł]tt

Iktatószám : 02-93 I l | 4 /2012
IJ gy intézó : Haj ni s D orottya

Telefon: 459-2535

Fax:333-1765
e.mail : hajnisđ@ ozsefu aros.hu

Tisztelt AsszonYom!

Kĺiszönjiik, hogy megtisztelte onkormtnyzatunkat, és a 2012. évi kĺizmeghallgatásra

kérdéssel foľdult hozzáĺtk. Engedje meg, hogy lakőház-kezelési ügyekben az a\źhbíakban

fo glalj am ö s sze v źiaszainkat.

A Budapest VIII., Ká|varia u. 15. szám a\atĺi foghíj telken _ mely telek szomszédos a

Budapesl VIII., Kőľis u. 3/b. szttm alatti Társasházzal - aKá|váría Stúdió Kft. írásban történt

beje1óntése alapján 2008. június 23.án kezdték meg az építkezést 48 lakásos ftjldszint + 5

emelet + tetőtéľ szintszźlrľÚ Társasház építésére az ÉpiÉsngyi Iroda által kiadott 08-

I 09 8 l 2 4 l 2O0 7. iigyirat sztlmí ép íté si eng e dély hatźtt o zat a|apj án.

Az épitkezés megkezdése előtt az építkezéssel érintett szomszédos épületekĺó| _ igy az onĺjk
Társäsházától is _fotó dokumęntációs állapotrogzitési jegyzőkonyv készült 2007 . szeptember

hónapban. A fotókon megtekinthetó az akkori źĺIlapot, amely nagyfeltĺletű vakolathianyolľól,
repeđésekľől, festékleválásokľól tesz tanúbizonyságot és anőI, hogy a Tźrsasház

állagmegóvási kĺjtelezettségének nem tudott eleget tenni.

2OO9. május 19-én a Kőris u.3lb. szćtm alatti ttnsasház fsú,. 2.,4.,5.,6. és I. em. 76.,17 .,|8.,23.

szźtm a|atti lakóktól bejelentés érkezett, hogy az építkezés folyamán az ingal|arĺok tovább

károsodtak. A közcis képviselet 2009. december hónapban továbbította a panaszbejelentést a

rÉvÉs ésEpítészTaľsai Zrt. részére, további intézkedés céljából.

2010. január 4-én a bejelFntett' frissen keletkezętt hibák kivizsgálására lljabb statikai

szakvé1eménytkészitett a KÁVA Épftészetilľoda TervezőFová|IaIkozőKft', melyben leíľták,

hogy a szomszéd építkezéssel kapcsolatos kaĺok nem balesetveszélyesek, a javításokat az

épřĹezés befejeńével kell elvégezni. A 20|3.június 23. napjáíg érvényes hatósági engedély

le3ártakoľ, illetve az építkezés esetleges folýatása esetén az építtetőt ismételt hibafelvételre

fogia kötelęzni az Építésügyi Iroda, mely a\apján esetlegesen sor kerÍilhet a hibák

kijavittatźsfua.

lC82 Bĺ<;ilpest. Bir:cs: u' ó3..ó7' ' Telľl.ĺ.ll: ,ĺ59.2icc . Eqr:aĺ|: po|éirt:ľes|eł@jirzseĺ.ralo;.hu . W.ŕJ!".io;:selvČíÔs.hu
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BUDAPESI rŐvÁnos V|ll. rrľąÜlrĺ JozsrrvÁRosl oNKonlr'ĺÁNyzRĺ

'3tá?:'JHi .

A fiiggőfolyosó meghibásodása az építkezéstől ftiggetlen, javítása szfüségszerű, de a költsége
nem terhelhető a szomszéd építkezésre.

A fliggőfolyosó állapotát a kĺlzĺjs képviselet folyamatosan ellenőľizte, legutóbb 2012. október
IZ.én készült teljes állapotfelmérés. A fiiggőfolyosó végleges megeľősítésének megkezdéséig,
szükséges annak ideiglenes alźtźlmasnása, amelyre adott źtrajtnlat ismeľtetésére _ a közös
képviselő ttljékoztatása szeľint - a táľsashďz 2012. december 12-én 16,30 őráĺa meghirdetett
rendkívüli közgyűlésen keľül sor.

A további á|Iagromlás elkeľülése érdekében javasolt, hogy a kĺjzös képviselő segítségével a
Társasház végeztesse e| az áIlagmegóvási munkálatokat, amellyel egy későbbi súlyosabb
probléma előzhető meg.

Kérem táj ékoztatás om szíve s tudomásul vételét.

Budapest, 2012. dęcembęr 1 4.

IC82 Blcilpesi, Bo.cs: u. ó3-ó7, . Telľl.ĺ.ĺl; 45?-2!CC . Ełr:ałĺ: pol;3ľr.le;lĺ:r@jczsĺ:flalos.hu . t.nłv.io:łs-.[vcĺos.hu
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Gaál Attila

Budapest
Kőľis u. 3/b. fsz.2'
1089

Táľey: Közmeghallgatás

BUDAPEST FŐVÁROS V|ll. KERÜ LET JizsrrvÁRosl tN ronuÁnvznr
pn. ĺ<ocsls mÁĺÉ

PoLG.Á'tiMESl.i:]t{

Íktatő szźtm 02-93 I l I 5 l f0 12

Ü gy ĺĺtéző : Haj nis D orottya

Telefon: 459-f535

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

Tisztelt Uľam!

Koszcinji'ik, hogy megtisztelte Önkormáĺyzatunkat, és a 2012. évi kozmeghal|gatásra

kérdéssel fordult hozzňk.Engedje meg, hogy az alźhbiakban foglaljam összę válaszainkat

A Budapest VIII., Kálvaria u. 15. szźtm aIatÍi foghíj telken - mely telek szomszédos a

Budapest VIII., Kőľis u. 3/b. szźlm a?attiTźrsasházzul _ uKá|vźría Stúdió Kft. írásban tĺjrtént

bejelentése a?apjarl2oo8. június 23-án kezdte| T"g -'ýľítkezést 4_8 lakásos ftildszint + 5

emelet + tetőtéľ szintszimil Társashtn építéséľe az Epitésiigyi Iroda által kiadott 08-

I Og 8 l 2 4 l fOO 7 . iigyirat számí építé si enge đé1 y határ ozat alapj án.

Az építkezes megkezdése előtt az építkezéssel érintett szomszéđos éptiletekĺől - így az Önök

Tźrsasházáĺól is -fotó dokumentációs állapotľ ogzítésijegyzőkönyv készült 2007 . szeptembeľ

hónapban. A fotókon megtekintheto azakĹori á1lapot, amely nagyfelüleĺĺ vakolathianyolľól,

repeđésekľől, festéklevňásokľól tesz taniĺbizonyságot és anőI, hogy a Társashźn

áliagmegóvási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

Xx[g.május 19-énaKőrisu.3/b. száma|altitźrsasházfszt.2.,4.,5.,6. ésI. em. 16.,17.,18.,23.

szám alatti lakóktól bejelentés érkezeÍt, hogy az építkezés folyaman az ingat|aĺok tovább

kaľosodtak. A kĺjzös képviselet 2OOg. decembe. hónapban továbbította a paĺaszbejelentést a

rÉvÉs ésÉpftészraľsái Zrt. részére. további intézkedés céljából.

f;|O. januaľ 4.én a bejeltntett, frissen keletkezett hibák kivizsgálására iljabb statikai

szakvéleményt készített a KAVA Epitészetilroda TervezőFőváIIaIkozó Kft., melyben lęírták,

hogy a szomszéd építkezéssel kapcsolatos káľok nem balesetveszélyesek, a javításokat az

építkezésbefejeĺével kell elvég eiĺi. A 2OI3.június 23. ĺapjáíg érvényes hatósági engedély

lejártakor, illetve az építkezés esetleges folytatása esetén az építtetot ismételt hibafelvételre

fogja kötelezni * 
-Ĺv/te,"evi 

lľoäa, *óly a1apjźn esetlegesen soľ keľülhet a hibák

kljavíttatásźra.

lc82 BJťaptsi' 3aloss u. ó3*67' . ieĺeíonl .159.2i0C . Eĺtail: pdgarir1e'teł€i<)zseĺiĺiilts.hll . ..1.61".,'1oz:*ĺi.clos.hti
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BUDAPEST FoVARos V|ll. KERULET JoZsEFVAląoS| oNKORMANYZAT

. DR. Kocs|s MÁTÉ
POLGé. I.'MEsTIR

A fuggőfolyosó meghibásodása az építkezéstől fiiggetlen' javítása szükségszerú, ďe a költsége
nem teľhelhető a szomszéd építkezésre'

A vakolat lehullás, az egyébként igen elhanyagolt homlokzatoknál ktjvetkezik be. Ez nem
hozhatő tisszefiiggésbę a szomszédo s építkezéssel.

A fiiggőfolyosó állapotát a közös képviselet folyamatosan e||enőrizte, legutóbb 2012. októbeľ
|2-én készült teljes állapotfelméľés. A fiiggőfolyosó végleges megeľősítésének megkezdéséig,
szükséges annak ideiglenes alźńźlmasztása, amelyre adott źlrajźnlat ismeľtetésére _ a kĺjzĺjs
képviselő tźĄékoztatźlsa szerint - a táľsashźĽz 2012. december lf-én 16,30 őrára meghirdetett
rendkívüli közgyÍĺlésen keľül sor.

A további állagromlás elkeľülése érdekében javasolt, hogy a közös képviselő segítségével a
Ttrsasház végeztesse e| az á||agmegóvási munkálatokat, amellyel egy későbbi súlyosabb
probléma előzhető meg.

Kérem tźĄ ékoztatás om szíve s tudom ásul vételét.

Budapest, 2012. december I 4.

Tisztelettel:
r ,,]

Dr.
pol

.-t
/U* tt.

IC82 Eułapesi. Balĺlss u' ó3.67' . ł:lr:lbn: 459-2:cc . E.rtai|: pclĺłrlnestel@<rzse|.valcs,lru . r.ĺ"vr.'.'ĺc'z:eĺ.;clos.lrl



d5.

B U DAPEST FŐVÁRoS V| | l. KERÜ LET )ozsrrv nRos I o N ronĺłÁNyznr

u DR.rocsts ľłÁĺÉ
PoLGÁRyesrrR

Szentesĺ Emĺl

Budapest

Baľoss u. 98. IV. 6.

1082

t,: Kozmeghallgatás

Iktatószám: 02-93|l|6120|2

Ügýntéző: Ivaný Gyöngyvér

Telefon: 45-9f-279

e-mail: ivanYtgY@iozsefuaros'hu

Tisztelt Uram!

Köszonjük, hogy megtisztelte onkormányzatukat, é-' 
. 
a 20|2. évi közmeglrallgatásra

:""á.r"ĺiĺ 
,fordílt 

t.,ozźĺ*. Engedje ,n"g, hogy felvetésével kapcsolatbaÍI az alábbiakban

fo glalj am össze v tiaszainkat.

A volt GANZ-MÁVAG terĹilete osztatlan kĺjzös tulajdonban lévő telken helyezkedik el,

-"ry""r._ "'egközelítőleg 
100 tulaJ.donosa van' ezek közü1 csak az egytk a Budapest

Józsefuarosi onkorm źnizat,ráadásulnagyon kis tulajdoni hanyadban. A teľületre késztilt egy

szabáIyozźtsi terv 2OO7..évben (tervező: Ňłĺ-H"ty zRi.;, amely a fejlesztési lehetőségeknek ad

epítészeti szempontból kereteket (beęítési paraméterek, ęítési helyek, javasolt funkciók,

stb.). A szabźiyozźlsi terv és a helý építési 
'szabźiyzat 

a terĹileten lévő építési beruhrázások

korlátait, lehetőségeit, kereteit hattroziameg, ahogy az egészkerülehe vonatkozóan pedig a

Józsefu aros Keriileti Építési Szabtiyzata.

A Józsefuaľosi Pályaudvaľ tęľületei a MAV Magyar Államvasutak Zrt fulajdonában éiI, a

VIII. kerĹil "t r,,sl*ĺ,,oĺ onl.o.* źĺĺyzatnak tula3donjoga az érintett terĹileten jelenleg

nincsen. A fejlesztés lehetősége éľáekében az 
-onkormányzat egy döntés előkészítő

megvalósíthatósági tÁdmányteňet készíttetett a teľület későbbi hasznźĺ|aténak.1-e1Tt'ős-é9eit

vizśgźiva. A pálýaudvat fej|ősztési lehetőségeiről az ĺ|Ia,ĺ,i Vagyonkezelo, a MAV Zrt, a

Budäpest Főväros VIII kerďlet Józsefüarosĺ oĺü<ormanyzat és más érintett felek folyamatosan

egyeztetéseket folýatnak, melynek keretein belül onkormźnyza1lnk a terĹiletet érintő

vagyonľend ezéstkőzdeĺrléĺyeztě a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irćnyźtba, a használaton

l.ĺ.iírĺ pályaudvar fejlesztési lehetőségének megteremtése érdekében.

ę' tL-| é

l082 BudapesL Baross u.63_67. . Te|efon;459-2|00 . E-mail: Potgarmesteí@jozsefuaros'hu 
. www.iozsefuoros.hu
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B U DAPEST FŐVÁROS V| | l. KE RÜ L ET )ozsrrv nnosl o N roRpĺÁN YzRr
- 

'3tá?:'ľ#:-
Mivel minden ęítő jelleglĺ javaslatot szívesen veszünk, ezért kerem, hogy a ,,TurisztikaiYi|ágszetuáció'' kido.l gozott ötletét juttassa el a Váľosfejlesztési és ľőéfiíte szi lrodához,Femezely p9rselľ DLA mb. f(5épitészúmak, hogy megvizsgálhassuk, milyä formában lehet
azt a mźr eddig köľvonalazódott elképzelésekbe béi[eszteni.

Kérem tájékoztatétsom szíves fudomásul vételét.

Budapest, 2012. december 14.

1082 Budapest, Baross u.63-67. . Telefon:459-2100 . E-mail: polgamester@jousefuaros.hu . www.iozsefuoros.hu
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BUDAPESr rivÁnos Vlll. rERÜlrĺ JózsrrvÁRosl oNroRpĺÁNvznĺ

' DR. rocsts l.{ÁĺĚ
POLGÁRMLSl.L.R

ZsidaiGyula részére

Budapest
Baľossu. 103. fsz.2.

1083

Táľgy : Közmeghall gatás

Iktatószám : 02-93 I l I7 l20I2
|J gyíntézo : Haj nis Dorottya

Telefon: 459-2535

Eax:333-1765
e-mail : haj nisd@j ozsęfr aros.hu

{i

Tisztelt Uram!

Koszönjük, hogy megtisztelte onkormányzatunkat' és .a fO12. évi kcizmeghallgatásra

fe1vetésselfoľdult hozzźnk.Engedje meg, hogy azalźhbiakban foglaljam össze válaszunkat.

Tajékoztatom, hogy egy építkezés soľán a kivitelező, valamint a felelős műszaki vęzetó

tartozik felelősséggel azért, hogy a jlogszabáIy'i előíľásoknak megfeleloen végezzék a

felŕrjítást. Abban u, 
",.tb"n, 

ha-barki''ł"aalytilanságot'észlel, problémájával a Budapest

F;;a". Kormányhivatal Építésügyi Hivata'ához tud foľdulni.

Az Építésügyi Hivatal a Kormányhivatal építés feIügyeleti- és építésügyi hatósági feladatokat

ellátó szakigazgatási szer',,e. Efenőľzi ui epĺt^enýôk.", épĺtési termékekľe, módszeľek és

eljaľások múszaki Ĺovetelményeire és atkďmazásáľa vonätkozó szabályok betartásźlt.. Az

Építésugyi Hivatal ř;í,é'f"iúye1eti-osztźllyĺĺnak címe: 1052 Budapest, Yáĺosház u. 5-7,

telefonoś elérhetősége: 06-1 -485 -697 7,

Täjékoztatom továbbá, hogy a Képviselő-testület 20If. december 1-jei hatál'ya| az 58l201f.

(X[.15.) ĺinkoľmaffia.ti iĹndelett"l Áoao,ította a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat

tulajdonában lévo Ĺázterületek hasznźiatáról és haszná|attnak ľendjéről szőIő f4l2009. (V.

21') onkoľmtnyzatíľendeletet, m"ly,,.l.8. $ (1) bekezdés i) pontja értelmében nem kell

kĺjzteľület- haszĺálati díjat ťĺzetni az élet- 
.és 

balesetveszély megszüntetéshez, vagy

"lľ,łĺ,a.unoz 
statikus źital igazo\t, sztikséges időtartam alatt'

Ez a szabály annak éľđekében sztiletett meg, hogy az é|et- és balesetveszélyes állapotú

épületeken mielőuu elkezdődhessenek a munkäĺatok, és az tivźnyozásnak ne legyen akadćtlya

terüietfoglalási engedétlyet járó díj. megťĺzetése. Teľmészetesen a díjmentesség abban az

esetben ádhutó, '"'?;'iilni,",,ely 
e1haľítása ésszeľű időn bettil megtdrténik.

Kéľem táj éko ńatás om s zíve s tudomásul v ételét.

Budapest, 2012. december 1 8'

,*"^""?*("fu
polgármesteľ

ę. 
,/Lĺ, ,'
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BUDAPEST FŐVÁRSS Vlll. KERÜLET JizsrrvÁRosl oNK6RMÁNYZAT

" DR. rcocsls ľ,tÁĺÉ
POLGÁĺiMEsl'Ĺ.Ią

Weisz Ildikó részére

Budapest
Józsefkľt. 52-56.IIJ.

108s

Táľgy: Közmeghallgatás

Iktatószám: 02-93Lll8l20l2,
93y221f0r2
IJgyiĺtézo: Novák Imre, dr.

Adrienn
Telefon: 459 -21 -9 4, 459 -f17 7

Fax:459-fl82
ęmail : novaki @j ozsefv aro s.hu

Tisztelt HälgYem!

Köszĺinjtik, hogy meg1isztelte onkoľmányzai:nkat, és a fO72. évi ktjzmeghallgatásľa tobb

témźlbarl is kérdésekkel foľdul t hozzáĺlk. Engedje meg, hogy kulturális témak<jrben az

alábbiakban fo glatj am cissze v älaszaínkat.

E1sőként a Főnix Művészeti Mrĺhety V-III. keľületi továbbfejlesztési lehetőségeiről szeľetném

tźĄékoztatĺi. Budapest Jőzsefvärośi onkoľmányzat mindig kieme1t figyelmet foľdított a

kulturális és művészeti tevékenységekĺe. Elég, ha csak a Báľka Színhtn hosszú éveken át

töľténő önkoľmány zati fenntartását említ",,ňłk, de még sorolhatnánk a 
.közmiivelődési

iĺtézményeink által szetvezęttkiállításokat, irodalmi esteket is. Ezt a céIt szolgá|1a az évente

meghirdetésre keľiilő civil szervezetek 
.tészére 

kiírt pá|yazatunk is, ahol józsefuárosi

művészek is támogatást kaphatnak. orĺjmm ęI tájékońuthuto1n, hogy a Képviselő-testiilet

dĺjntése éľtelmében 2l73-baĺ felújításľa kerül a József kľt. 70. szám a\att ta]láIhatő

Józsefuaľosi Galéria, melynek elsődléges célja, hogy gazd9zt<uttura{9 ý]etet 
biztosítson az itt

élőknek. A Galériát méltán nevezhetjfü Buäapest-egyit t"g"ndás kiállító termének, meľt itt

évtizedek óta jelentős múvészek alkotásait íĺtnat1át a ĺézők' A magyar posztavarigard

szerzőisorra itt állítottak ki. Reményeink szeľint a felújítás után ugyanolyan mozgalmas

múvészeti élęt otthona\esz,mint ahogy koľábban is volt.

lCBZ Ěu:jłpcsi.3aľcss u. ó3.67. . Tdelon:459.2icc . E.mai|: polg,arlneste(oiozse[.ýii)c-\-hL| . !.^8\Ą''ĺn7J3|Vclos.l]t|
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Mindezeken felül, természetesen cjrömmel vessziik, ha bőviil a kerület művészeti kíná|ata,
ezért javaslom, vegye fel a kapcsolatot a Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
vezetőjével, Becskei-Kovács Baľbarával, vagy a pľogľamigazgatőval' Szabó Erzsébettel.
(Címfü: 1084 Budapest Mátyás tét I5., telefon: 788-1363.) A KĺjzĺjsségiHáz tevékenysége
felöleli a múvelődés számtalan területét. A mráľ említett művészeti bemutatókon, előadásokon
tul, kozösségi foglalkozásokat1artanak kicsiknek, nagyoknak, öregnek és fiatalnak egyarźnt,
Kaľate- és tánctanfolyamok, zenés toľnák kézmiĺves foglalkozások zajlaĺak az
ismeretteľj e sńo rendezvények męllett.

A honlappalkapcsolatos felvetésére - melyben javasolja, egy olyan felület |étrehozását, amely
közelebb hozza az íť1usźąhoz az irodalmat, a szíĺ.lházat és a zenét - tájékoztatom, hogy
Önkormányzatunk jelenleg is megtesz mindent annak éľdekében, hogy a wwwjozsefuaros.hu
című honlap ezt a funkciót minél szélesebb körben betĺjlthesse ' Ezért is kerül ręndszeresen
feltöltésre pľogramajanló és tudósítás a keriilet kulturális és művészeti eseményeiľől.
Mindezek ellenére - kérését figyelembe véve -, felkérjtik a honlap és a Józsefuaros újság
szerkesztőjét is, hogy vegye figyelembe az on javaslatát, és szenteljen még nagyobb terct az
ifi ús ág iro dalmi, zenei é s színhźĺzi táj éko ztatás ának.

A kozbíztonság témakĺjľét érintő, Ílj cég |étrehozástna iranyuló felvętésére reagá|va az
alábbi akľó 1 táj éko ztatom.

Az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanok esetén a vagyonkeze|ési-vagyongazdálkodási
feladatokat az onkormányzat kizaľólagos tulajdonában á||ó gazdasági tĺíľsaság, a Kisfalu
Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. végzi megbízźsi szerzőđés a|apjan, A vagyonkezelési
feladatot nem célszerií ĺĺsszevonni kĺjzbińoĺsźęi jellegrĺ feladatokkal, tekintve, hogy két
ĺjnálló, egymástól teljesen független teľületľől van sző. A Jőzsefvźlrosi Városüzemeltetési
Szo|gáIat _ mint a helyi önkormányzat ćtltal alapítolt költségvetési szerv - ellát bizonyos
vagyonvédelmi feladatokat a Szakmai Központ elnevezéstĺ szervezeti egysége iń1án, melynek
részletes feladatai Szervezeti és MűködésiSzabáIyzat alapjźn a kcjvetkezők: vagyonvédelem,
állagmegóvás szakmai fęladatellátás; paľkok karbantaľtásáról, fiĺnyírásról, ĺintĺlzésről,
paľlagfiĺ-mentesítésről való gondoskodás; helyi utak karbantartźstttőI, az aÍlhoz kapcsolódó
mútĺĺľgyak karbariartźlsaról, pótlásaról való gondoskodás.

Az em|itett Józsefuaĺosi és Varosüzęmeltetési Szolgálaton kíviil a Jőzsęfvźtĺosi Ktjzteľület-
feltigyelet is ellát vagyonvédelmi feladatokat, úgymint az onkormányzat kizáľóIagos
tulajdonában á|1ő közterĹiletek jogszenĺ haszná|atának, rendjének és koztísztaságának
védelmét, valamint a kerület köZteľĹileteinek rendjét megbontó, a kĺ!ľnyezetet séľtő, vagy
veszé|yeztető jogséľtések hatékony megelőzését, megakadályozástrt, megszüntetését,
szankcionálását' az önkormányzati vagyon védelmét, továbbá a közterületen folytatott
engeđélyhez, illetve útkezelői hozzźtjttruláshoz kötött tevékenység szabá|yszeríiségének
ellenőrzését.

A polgáľőrségről és a polgárőľi tevékenységről szőIő 20|1' évi CLXV. törvény 2. $ (1)
bekezdés szerint polgáľőr szervezetek a ktivetkezők: polgárőr egyesület, tęľülęti po|gárót
szövetség valamint országos Polgáľőľ Szövetség. A polgárőr szervezetek politikai
tevékenységet nem folyathatnak, mfüödéstik a politikai páľtoktól fiiggetlen.
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A kozbinonsági feladatokď is ellátó Jőzsefvtrosi Vrĺľosüzemeltetési Szolgálat, Közteľület-

felügyelet és polgáľőr szervezet összevonźsa' egy cégben való tömöľítése szintén nem

indo-ŕolt és jogszaĹály alapjźnnem lehetséges, tekintettel ara, hogy polgĺĺrőri tevékenységet

gazdasági tźnsaságnem lďthat el a fentebb hivatkozott töľvény alapjáĺ. Fentebb leírtak miatt

L o" ättut ľ"tuJtett cég |étrehozásźta jogi lehetőség nincsen, valamint azt észszerúségi

szempontok sem indokolj ak.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Buđapest, 2012. december 14.

Tisztelettel:

M
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BUDAPEST FOVAROS VIII. KERÜLET JŐzsrrvÁRosl
oR. rocsls ľ,ĺÁĺe

PoLGé'ĺiME5l"It{

oNroęir,rÁnyznĺ

Hoľváthné Rácz Ibolya

Budapest
Pľáter u.]5.I. em.39.
1083

T árgy : Közme ghallgatás

Iktatő szźlm: 02 -9 3 I l I 9 l 20 1 2

U gyintéző : Haj ni s Dorottya
Telefon: 459-2535

Fax:333-1765
e-mail : hajnisd@ ozsefu aros.hu

Tisztelt Asszonvom!

Köszönjiik, hogy megtisztelte onkormźnyzatunkat, és a 20Iz. évi közmeghallgatásra
kérdéssel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy a tźrsasházzal kapcsolatban az a|źbbiak'rőI

tájékoztassam.

A Budapest VIII. keľĹilet, Prźúer u. 75. szźlm alatti éptiletben 42 ďb lakás és 2 db nem lakás

céIjźraszolgáló helyiség taIá|hatő. A viszonylag magas lakásszám miatt, a bérlők kihelyezését

és äz épülei bontását, a Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyon3azdálkodási feladatait

e|Iźtő Kisfalu Józsefuarosi Yagyoĺgazdátkodó Kft. (továbbiakban: Kisfalu Kft') nem
javasolja, tekintettel arra, hogy az épület múszaki, statikai á||apota nem teszi indokolttá a

bontást.

A |akók által bejelentett, és Kisfalu Kft. által fe|tźrt hibák gyorsszolgálati és kiskaľbantartási
javítását a Ki sfalu Kft . fo lyamato san elv égezteti.

Amennyiben a 2013. évi kĺiltségvetésben forľás kertil elkĹilönítésre a gázszolgáLtatás

bevezeiéséľe, lehetőség nyílhat aľra, hogy a teljes épületre kiterjedő gázszo|gźt|tatást építsenek

ki. Mivel az épiletben jelenleg egyáIta|źn nincs gázszolgźitatás, így a Fővárosi Gázművek

tulajdonában lévő elosztó vezetékĺe történő csatlakozás jelentős többlęt költséggel jáma.

A gázszolgáItatás bevezetését megelőzően mindemellett számos kéľdést kel| tisztź'zni az erre

illetékes szolgáltatókkal.

Kérdéses, hogy a Fógáz Zrt. az épületre közműfejlesztési hozzájźrúás befizetése esetén tud-e

energiát biztosítani. Ez a kérdés csak a gźzháIőzat tervezési szakaszában derül ki'
Mérlegelendő továbbá, hogy a jellemzően szoba-konyhás lakások gtue||ttásźnak

ťĺĺanszirozásaazonkormányzatrészérőlvállalható-e.

Tisztźzní kell előre azt ís, hogy a lakók vá|Ia\ják-e - és ha igen milyeĺ arźtĺyban - a lakások

fogyasztói vęzetéLďláIőzatźnak kiépítési költségeit' a lakáskészülékek füstgázelvezetését

biżosító kémények feltljításćĺt,kia|akítźstt., valamint az ellhez szfüséges beľendezési tárgyak

költségeit.
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BUDAPEST FOVAROS Vilt. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

. DR. Kocs|s MÁTÉ
l.,Oi (lÁIiMĺ|sl i;ĺl

Pľoblémafelvetését teljes méľtékben jogosnak taľtom, azonban nyilvánvaló, hogy
onkormanyzatunk dĺjntését mege|őzően számos ťĺnarlszírozási kérdést keIItisztźz;ni.

Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat - lehetőségeihez mérten _ minđen esetben tészt vesz
vaľosrehabilitációs célú felújítási pá|yźlzatokon. A keľiilet érdeke és onkormányzatl:ĺlk céIja
is, hogy Józsefuáros minél nagyobb része épüljon újjá páLytaati fonásokból. Az on lakőhaza
- elsősorban a pźllyázatok meghatźrozottsága miatt _ ez idáig sajnos nem volt részese a
támogatott pro gramoknak.

Bízom abban, hogy a jövőben lesz majd olyan páIyázati foľrás, amely lehetőséget biztosít
arra) hogy az on lakókörnyezete is megújulhasson, és ennek k<jvetkeztében
életkĺjľĹilményeiben pozitiv vźůtozás kövętkęzzen be.

Kérem tájékońatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. decembeľ 14.

/u^ b,đ,

lC3? Erłłpesi. lalcss u' ó3.6-;-' . Teleĺbn:.159-2:0c . E-n..ail: pclg'ar:rlgsteąĘjozse|vł'cs.hll . rĺnľi"',.ĺ.;zs=ĺ..clos'htl



,(g

Szabóné Nemes Katalin

Budapest

Kruđy Gy. u. 1ó.

1088

I4:g: Közmeghallgatás

BUDAPEST FŐVÁRoS VlIl. KERÜ LET Jizsrrv ARoSl oľĺ ronpĺÁNyzRr

oR' rocsls ľ,ĺÁĺÉ É

Po|-GÁRľ,tEsĺER

Iktatószám 02-93|120120|2

Ugylntézo: IvanýGyöngyvéľ

Telefon: 45-92-f79

e-mail: iv aĺýgy @joz s efu aľo s.hu

Tisztelt AsszonYom!

Köszönjük, hogy megtisztelte onkorm źnyzatunkat, és a 2O|2. évi k<izmeglnallgatásra

javaslattal fordult hozzánk.Engedje meg, hogy miĺjégpálya létesítésére vonatkozó javaslatara,
- 
az alźbbiakban fo g1 alj am ö s sze v tiaszaínkat,

A Palotanegyedet, és ezen beliil a Mikszáth terct az onkormányzat vláľ99k9ľi szempontból

kiemelten fontosnak .*rtsa.A Mikszáth téľ és a Knidy utca vendéglátó helyei sok embert

vonzanak a kĺimyékĺe. A téľ nagy részét jelenleg is bérlik ezek az éttermek teraszként, a

közteľület foglalási engedélytik f0:I5. év.végéig szól. A téten az ezen felĺil megmaĺadó

területen a gyalogos köáekeđésnek, valamint-az utcabútorok elhelyezésére kell, így oda egy

műanyag jégpźL|yamár nem fér el. Folyamatban .ĺ,*.1tér utcaképi szempontok alapjan való

netý.všĺätt? nýlvánítása, melybe az on által említett ToyToy WC és üdítős automata

elhelyezése nem illeszthető bele.

Örömmel ttljékoztatom, hogy teľveink szerint a Horváth Mihály tér, mint a- kerĹilet fiótere a

közeljövőb"n *"guiot. ,q. n".íko""ĺ téx źńaőźsa a20|3. év elején vźrhatő (iltt játszőtér is lesz), a

Múzeumkert ."gäiitá* is napirenden van. A kerĹilet vezetése fontosnak taľtja, hogy

megfelelő kikapcsoíódási és szőłakozttsi lehetőséget tudjon biztosítani az itt é|ó gyerekeknek,

ezen programok és helyszínek körét pedig - unyugi erőforľásainküoz képest - minél jobban

bővíteni szeľetnénk a jovőben.

Budapest, 201 2.decemb er 14.

!.Jĺíľlne*?
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BUDAPEST FŐVÁROS Vlll. KERÜ LET ]izsrrvÁRos| o N KoRH'tÁNyzRĺ

pR. rocsls ľ,lÁĺÉ
P o l G Á' Ii l',l I S.l. !' ĺą

Paľľagh Péter részéľe Iktatószám : 02.93 1 l 21 l20 |2.

|J gyintézo : Gaál Kĺi sztián

Telefon: 459f-594, 4592-567

Fax:333-1765

e-mail : gaaLk@j o zsefu aľo s. hu

Tárgy : Közmeghallgatás

Tisztelt Uľam!

Köszĺinjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat, és a 2OI2. évi közmeghallgatásra

javaslatával fordult hozzánk.Engedje meg, hogy az a|ábbíakban foglaljam össze váIaszainkat.

Az onkorm źnyzat az e1milk.évek során tapaszta\ta a hulladékgyujto szigetek koľĹil kialakult,

elsősorban lakossági problémrákat, és olyan megoldást pľóbálunk keresni, mely a keľĹilet

minden lakosa szttmźlra elfo gadható lesz.

A szelektív gffitőszigetek kihelyezése és üzemeltętése a Fővaľosi Köztęriilet-fenntartó Zrt. ( a

továbbiakban FKF Zrt.) feladata. Az FKF Zrt. _ a Jőzsefuárosi Önkormĺányzattal kötött

megállapodás a|apjtn _ a szelektív gyiijtőszigeteket úgy igyekszik elhelyezĺi, hogy azok

minden kerĺ.ileti 1akos sziímaľa optimális távolságban legyenek. A szelektív hulladékgytijtő

szigetek helyének feliilvizsgálatźi folyamatosan végzi onkoľmányza'Jxtk, melynek eredménye

képen a szigetek elhelyezésének újragondolásáva| kapcsolatban egyeztetéseket

kezdeményeztünk az FKF Zrt-veI.A megbeszélések során az onkoľmźnyzatképviselői jelezni

fogják azon helyszineket, ahova szelektív szigetek elhelyezését javasolja, azonban a végső

elhelyezés az FKF Zrt-vel való konszenzus alapjźn valósulhat meg. Az egyeńetéseken az

onkoľmány zat javas|atot fog tenni a hulladékgnĺjtő szigetek bękerítésére vonatkozóan is'
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Tájékoztatomtovźlbbá, hogy amennyiben nem az erre a célra rendszercsített gýjtőedényzetbe
kerül elhelyezésre a szemét, az a 20|2. évi II. törvény értelmében koztisńasági
szabźiysértésnek minősül' mely helyszíni birság kiszabását vonja maga utźn. Ezekben az
esetekben a Jőzsefvátosi KĺjzterĹilet-felügyelet munkatáĺsai _ amennyiben a kijelölt helyeken
kí\Ąil történő hulladék elhelyezést észlelik -szabályséľtési e|járás megindítását
kezdemény ezik az elj arás lefo lytatására j o go sult ható ságnál.

Kéľem a tájékoztatásom szíves tudomásul vétęlét.

Budapest, 2012. december 14.

Tisztelettel:
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BUDAPEST FŐVÁROS V|ll.

Dr. Rizmayeľ Nándor

Budapest
Budapest, Delej utca 33.

1089

Budapest, 20If . december 14.

KERÜ LET JózsrrvÁRosl oN KoRMÁNYZAT

oR. rocsls ľ,ĺÁĺÉ
PÖiíiÁĺixĺslĺĺą

Iktató szám : 02.93 1 l 23 l 20 12

IJgyíntézo: dr. Kovács G/Kiss A
Telefon: 459-2539

Fax 459-2172

e-mail : kovacs g@j ozsefu aros.hu
kisse@jozsefuaros.hu

Tisztelettel:

'ł!l:íľrĺics

Táľgy : Kozmeghall gatás

ľisztelt Uram!

Köszönjtik, hogy meglisztelte onkormtnyzatwtkat, és a }Oĺf. évi közmeghal|gatásra

kérdéssel foľdult ĺozzínk, Engedje meg, hógy a feltett kérdésére az a|ábbiakban foglaljam

össze váIaszomat.

A Bp. VIII. keľ. 385ggl3 hĺsz-on felvett, teľmészetben a Budapest, VIII. Ktinyves Kálmán

krt.76. szźtm a1attta1álható ingatlan (volt Ganz terület), a fijldhivatali ingatlan-nyilvántaľtás

szerint 42.054| *'i"rui.tĺ, iivett itt".". és iroda, ra\<tźr, udvaľ, gazdasági éptilet és

izemarlyag!öltő állomás megielĺilésű osztatlan vegyes tulajdonú ingatlan.. E?":.a teľületen

rendelkezik az önkoľm źnyzaT résztulujĺ*"ul, 
'"e1ý 

teruletnek szintugy részét képezí az On

źita|k&ďezett 28 és 30.as számú csarnok is.

A tulajdoni állapotok jelenleg is fennálló foľmája az l990-es évek elején alakult ki, melynek

okán - az osztat|ankĺizĺis ;eÍegľe tekintettel - az ingat|annal kapcsolatos bĺírminemii eIjátás

az ĺjnkorm tny zat érirrtettsé g ét vonj a maga után.

Kérem tt$ékońatásom szíves tudomásul vételét.

:q+ĺ'icltl$'hu
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BUDAPESľ rŐvÁnos Vlll. KERÜLET ]izsrrvÁRosl oNK6RMÁNYZAT

oR. rcocsls ľtÁĺÉ
PO,LGÁ.ĺąľĺ t-sl"i.ĺą

Rácz Gyiiľgy részéľe Iktató szám : 02-93 I l 24 l f0 12

IJgyintéző dr. Hencz Adľienn

Telefon: 459-2171
Fax:333-1765
email : heĺcza@j ozsefr aro s.hu

Tárey : Kozmeghallgatás

Tisztelt Uľam!

Ktiszönjtik, hogy megtisztelte onkormány zatlltkat, és a 20If . évi közmeghallgatásľa több

témźĺbaĺ is felvetéssěl foľdult hozzźnk. Engedje meg, hogy felszólalási lapon rogzítetÍ

jelzéseiľeaza|źhbíakbanfoglaljamĺisszevtĺ1laszainkat.

A taľsadalom jó kozérzetének, nyugodt életének alapvető feltétele a ktjzterületi rend' a

ko zbiĺons ág és a ko ńisńaság m e gfe lel ő álIap ota.

Mindezek biztosításának alapvető eszkoze a Budapest VIII. keľiileti RendőrkapitźlĺystrygaI

fenntaľtott jó kapcsolat, valamint az onkoľmaĺyiat,l* ćĺ'tal ezęWe a célokĺa |étrehozott

szervek a Józsefuarosi Kĺjzterület-feltigyelát (továbbiakban: Felügyelet), illetve a

Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat.

Józsefuárosban jelenleg 45 köZteľĹilet-fetügyelő és 2I kerĹiletőr tigyel a ręndľe. A 2012.

đecember 6-ai Képviseřő-testületi ülésen eľägadott hatźrozata|apjáĺazonba^nz}I3.januĺáľ l-
jďő| maĺ 66 fó ľĺizterulet-felügyető !átja e|"ezeket a feladatokat, ami 2| fo létszámemelést

jelent. A ľendőrséggel kötĺitt megáltapodás sze.rint csopoľtokba1. a közteÍület-felügyelők

mellett egy-egy ,",,ä'ő, és kerületőiĺ, já'ju Józsefuaľ.os negyedeit, hiszen a sikeresen múködő

paľkolási rendszer mellett a Feliigyeleĺ něm feledk ezikmeg a.'őI afontos fęladataľól,hogy az

.'t"ák, paľkok rendj ét felügyelje.

Az állattartók ügyében a |étszámbővítésnek, és az összehangoltabb múkodésnek

köszönhető",, ,'igäńuu fellépésre lehet számítari a jövőben. A kĺjzteľület-feltigyelők

feladatai kozé taĺtozik, hogy büntessék azokat, akik sétaltatás során nem takarítják fel a

lfl}tyák utáni piszkot,'ameĺý joggal i",ita.ja a jőzsefvźrosi polgárokat és rossz féný vet

keľĹiletiinkĺe. Mindezéľt célunk, hogy az ěmľtett cselekményeket visszaszoľítsuk, azonban

e|thezsztikség ya17 alakosság egyĹittmúködésére is, hiszen szemléletváltás, és állampolgáľi

segítség nélktil ez csak nehezen kivitelezhető.

IC8?Elcapesi.Sanssu.ó3-ó7..T<lclbn:1s9.2icc.[.n:ail:pcl9,łrlncstg1@l<lłe[valcs.hv.y1ry1''..1ę7.93f.;clos.htl

bodnarg
Ceruza



BUDAPESľ rŐvÁnos V|l|. rrnÜlrĺ ]ŐzsrrvÁRosl oNKoRMÁNyznĺ

' DR. rcocsls ľ,tÁĺÉ
polcÁIąMEsTIR

A galambetetés problémájáró| tudomásunk van, és onkormányzatlxtk igyekszik mindent
megtenni ennek visszaszorítása érdekében. Az egyes szabáLysértésekľől, a szabá|ysértési
eljáľásľól és a szabá|ysértési nyilvántartásról szóló 201-2. évi II. törvény 196.$-a szerint, aki a
közteľületen szemetel, ezeket beszenĺtyezi szabálysértés kĺjvet el. A madaľak köztęľületen
történő etetése az ídézett szabá|ysértésnek minősül, amelyet minden esetben a bírságolnak a
közterĹilet-felügyelők.

A felügyelők kĺjaerületi renddel kapcsolatos feladatai mellett fontos a kĺjzlekedés ľendjének
védelme és ellenőrzése, _ amibe beletartozik a szankcionálás is hiszen a nem
szabá"|yszeríien parkoló autók sok balesetnek forľásai.

A szeruezethez sztnrlos lakossági bejelentés érkezik, arní azt is jelenti, hogy egyre nő a
felügyeletbe vetett bizalom, talán ennek is köszönhető, hogy az e|mtit hónapokban sikerült
tĺjbb autófeltcirést és egy postarablást is megakađźiyozni.

A Józsefuaros vezetése azt szęretné elérni, hogy a końisztasétg megóvása az emberek belső
késztetésévé váljon, addig is azonban minden eszkozt megragad annak érdekében, hogy a
Rendőľség és a KözteľĹilet Feltigyelet igénybevételévęl kikényszeľítse azt.

Végezetül hadd hívjam fęl ismételten figyelmét aĺĺ:a, hogy a kerületi közteľületek tisztasága
elsősorban az itt élő embeľek hozzááIlásán, magatartásźn múlik. Amíg a lakosságban nem
erősödik meg a lakókĺiľnyezebJk iránti igényesség és felelősségtudat, addig ahatoság sem tud
huzamosabb ideig tartő, |tttvźnyos eredméný elérni, a tísztasźę is csak ideig-óráig tarthat.
Teľmészetęsęn onkormányzatuĺlk továbbra is megtesz mindęnt annak éľdekében, hogy a
keľĹilet utcái' terei minél inkább élhetőek' tisztźk legyenek, és minden eľe jźrő ember jó
érzéssel sétálhasson Józsefuaľosban.

Kéľem táj ékozÍatás om szíve s tudomásul vétel ét.

Buđapest, 2012. december 14.

Tisztelettel:
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KöszönjĹĺk, hogy megtisztelte Önkoľmtnyzatunkat, és a ZOlf. évi közmeghallgatásra

kérdéssel fordult hozzň.k.Engedje meg, hogy az a|ábbiakban foglaljam ossze váIaszunkat.

A tarsashazak múködését a táľsasházak'rőI szőIő 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Tźnsashźzitorvény) szabáIyozza. A törvény 2010. június havi móđosításakoľ hatályon kívül

helyezték a tarsasházi töľvény ügyéšzségi töľvényességi felügyeletére vonatkozó

szabźiyozásttt, ugyanakkor a módosítás nem nevezett meg más felügyeletre jogosult

szętvezetet.

A társashźlz jogszenĺ működésę tekintetében az alábbi jogintézmények biztosíthatjak a

tulaj donközösség törvényes éľdekeit.

Abban az esetben, ha a közgýlés hatátozata jogszabá|y vagy az aIapítő okirat, illetőleg a

szervezeti-működési szabály-iat rendelkezéseii .erti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek

lényeges séľelmével jfu, bármely tulajđonostáľs keľesettel kérheti a bíľóság1ól a közgyiilési

határozat érvényelensélenek megáIlapítástú. a hatfuozat meghozata|źúőI számított hatvan

napon belül. ,łmennyibJn bűncselěkm3ny gyanlija meriil fel a taľsasház mfüödését illetően'

btĺntető feljelentés ,n"gtet"l" alapján,'u.' ĺ"h"to' é;$ e$! esetleges bűncselekmény Íisztázástra.

A számvízsgáló bizottságnak is fontos szerepe van abban, hogy a társasház törvényesen

miĺködjĺ1n. A számvizs!áIő bizottság mfüódeséről, feladatairól a Tátsashází törvény

ľendelkezik. Abban a tźrsasházbu,,, u-l"lyben huszon<jt lakásnál tobb lakás van) a közĺisség

gazdáIkodásĺínak ellenőrzésére számvizśgiló bizottságot kell választani. A legalább egy

elnĺikbő1 és két tagbó1 á|Iő szźlmvizsgźtlő ňizottságot a tulajdonostáľsaknak saját maguk közül

váIasńják. A sztlmvizsgá|ő bizottság bármikor ellenőńzheti a közös képviselő' i|IetőIeg az

intézobizottság iigyintéźé"ét, havonként el|enórzí a kozcisség pénzforgaImat. Fontos feladata

még az éves elszámolás és a következő évi költségvetés, valamint a szervezeti-műkodési
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szabá|yzat által meghatározott érté|ďlatźlr felett a bemutatott szźlm|źk ellenőrzése. A bizottság
jogosult arra, hogy összehívja a kozgý|ést, ha a közös képviselő vagy az intézobizottság
ęlnöke az erÍe vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

Amennyiben a közösség éves péĺzforya|ma meghaladja a húszmillió forintot vagy aZ a|apitő
okirat szeľint kül<jn tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljaľa szolgtiő helyiségek szźtma
meghaladja az otvenet, a számvizsgá|ő bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkĺir gyakorlója
feladatęllátásának segítésére - a szźlmviteli szabályok szerinti k<jnywezetés és beszámoló
alapján elkészített éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat előzetes
vízsgźjJatélra és véleményezésére könywizsgálót kell igénybe venni.

A kĺjzgytĺlés a határozatával a legalább harom hónapnak megfelelő közcis költség összegének
beťrzetésével hátralékba került tulajdonostárs külĺjn tulajdonának és a hozztl tartoző kĺjzös
tulajdoni hanyadának jelzá|oĄoggaI való megterhelését rendelheti el a hátľalék
megfizetésének biztosítékául. Igy a közgyűlés szźmltna ismert azon adat, hogy mely
tulajdonos tartozik kĺjzös költséggel. A hatéttozat meghozataIa során a hátralékos
tulajdonostárs nem élhet a szavazati jogáva|, az ő tulajďoni hĺányadát a hatáĺozatképesség
megállapításakor f,rgyelmen kíviilkellhagyni. A je|zá|og1ogbejegyzésének ęlręndelése harom
hónapnak me gfelelő hátralékonként me gismételhető.

Azuz|etszerűen tátsasházkezeléssel foglalkozó táľsasházkezelók nyilvántaľtásba vételét, és
felĹigyeleti hatósági jogktirét az önkormányzatok|átják e|. A 3Ol2009. (XI.3.) oM rendelęt -
me|y az iz|etszeruen végzett taľsasház-kezelóí, és az ĺjzletszeruen végzett ingatlankezelői
tevékenység folýatásanak feltételeiről, az e|jźrás ľészletes szabá|yairől rendelkezik. Az oM
rendelet rijgziti, hogy a hatóság törcjlhęti a nyilvéntartásbőI azt a közös képviselőt, akit a
bíróság jogerősen eltilt a tevékenysége gyakorlásátőI, vagy aki ellen felszrĺmolási eljárást
ľendelt el, illetve akit töľöltek a cégnyilvźntartásből, vagy egyéni vźi|a|koző ęsetén a hatósági
nyilvántartásból. Sajnos azonban a nyilvántartás nem teljes köríĺ, hiszen a tulajdonosként
tevékenykedő közös képviselőknek nincs bej elentési kötelezettségfü.

Sem a Társasházi t<!rvény, sem az oM rendelet nem tartaImaz koľlátozást arľa vonatkozőan,
hogy maximálisan hány taľsasház képvise|etét|áthatja el egy adott személy, vagy társaság.

Amennyiben a közös képviselő nem kellő gondossággal latja el adott ház képviseletét,
esetlegesen szándékosan kárt okoz, akkoľ aTáĺsashźni törvény 28. $. 3) bekezdése alapján a
közgýlés a közĺjs képviselőt és szźmlvizsgá|őbizottságot bármikor felmentheti. A felmentett
közös képviselő - intézőbizottság esetén annak elnöke - akozgyu|éshatározata alapján, az
abban meghatáĺozott feladatok végzéséve| és váItozat|an díjazźls ellenében kĺiteles az uj kozos
képviselő (intézőbizottság) megváIasńásźlig, de legfeljebb felmentésétől számitott
kilencvenedik nap leteltéig tigyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését,
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A közös képvise1ő a polgári jog szabáIyai szerint kártérítésí felelősséggel taĺozik a házĺak

okozott valamennyi kćrért.

Tájékoztatom, hogy a Budapest VIII., Szigony u. 10. szám alatti Taľsasház közös

képviseleté.. *"guálusztott Kóczka és Táľsa Bt. nem szerepel atátsashźzkezelők hatósági

nyilvantaľtásában' A bejelentéshez sziikséges feltételeket nem tejesítette, így a szolgáltatási

tevékenység folýatásźú - ajogosultság ňegfelelő i.gazo|tsáíg _ a Budapest Józsefuarosi

ó*o.-anizat 
.PolgáÍmesteri 

ř{ivatalanak Hatósági Ügyosztálya megtiltotta a társaság

részére.

Engedje meg, hogy a kozgý|és hataľozatképességével kapcsolatban feltett kérdésére az

alábbiakľól táj ékoztassam.

Amennyibeĺ a kozgyulés nem határozatképes' vagy a Ievezetó elnök a kozgýIést a

határozatképtelenné 7ala,u miatt berekesztette, a ttnsashtnakról szóló ttirvény értelmében

megisméteIikoz;gyulést kell taĺtari. A megismételt közgyúlést a hatáľozatképtelen közgyĹilést

kovető 15 napon belüli időpontban i erędetĺvel azonos - a határozatképteLeĺrlé yal}

ktizgyĹílés esetén a kozgyuiés beľekesztését kĺjvetően fennmaľadó - napirenddel kell

ĺissJenĺvnĺ. A megisméte1ihzgyulés az eredeti közgytĺlés meghívójában az eredeti közgytilés

határozatképességétől fiiggő f"-liet"["t ahatátozatképtelen kozgýlés nap|źlra is kitűzhető, ha

a szervezeti-mriködési síłaaĺyzat ettől eltéľően nem rendelkezik. A megismételt közgyiĺlés a

jelenlevők tulajdoni htnyadtnatekirrtet nélkül határozatképes, ezt a köriilméný a megismételt

kĺĺzgyílés ,,,"gľ,ĺuo3auan fel kel| tĹintetni azza|, hogy ahol e törvény a tulajdonostársak

tdaiáoni hanýada a|apján számított meghatźnozott aráĺyát követeli meg a hatźrozat

elfo gadás áho z ; ennek hiĺlny ab an a kérdé sb e n hatźr ozat nem hozható .

A k<jzos költség befizetésének ellenőľzését a kcizös képviseletet ellátó személy végzi, igy a

nem fizető tulajdonosok névsorát a közös képviselő tudja ľendelkezésére bocsátani. Bfu a

közos képviselótet a tulajdonostársak kozveilęnül nem ellenőrizhetik - a jogszabáIybarl

nevesítętt ęsetek kivételével (p1. ktizgyrĺtés jegyzőktinyve) nem kotelezheti adatok és iľatok

továbbításár a _ a1ega|źtbb háräm hónapnak -.gľ"l"lo közĺjs költség összegének befizetésével

hátralékba kerĹilt íuhjdonostĺáľsak listája azonban nyilvĺínos, mivel szfüség esetén a

tá'gyĺle.'ek kell dĺjntónie aľról, hogy jelztiogoggal terhelik-e meg az adott ingatlant.

A taľsashaz és a ktjzös képviselő felelőssége témakĺjľében az a|ábbiakban foglalom össze

vtiaszaĺnkat.
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Amennyiben a köz<js képviseletet ellátó testület vagy Személy tarsashtŁon kívüli személynek
okoz kárt, a társasház-közĺlsség és a kĺĺzĺis képviselet a ktlrért egyetemlegesen felel. A
társashéz-kĺizösség mentesül a felelősség a|ő|, ha bizoĺyítja, hogy kcjniltekintően járt el a
kö zö s képvi s elet me gv źiasztásźlb an, utasítás o kk aI el|átásában é s felü gyel etéb en.
A táľsasház-közösséggel egyetemleges felelősség azt je|enti, hogy ha a közös képviselet
okozott kárt haľmadik személyĺek, ezért atátsasház-közösség is felel, és ha a kárt atźltsashźn
ťĺzeíte meg' a kifizetett összeget a közös képviselet k<jteles atészérę megtéríteni.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a tźtrsashźz mfüödésééľt maguk a tulajdonosok is
felelősek, és sokat tehetnek azért,hogy atársasház tń|é./rhatőan mfücĺdjcĺn. Ennek érdekében
szfüséges az, hogy a tulajdonosok a közös költséget rendszęresen fizessék, és személyesen
j arj anak el' a kilzgyőlésekľe.

A vízmelegítés elszámolásával kapcsolatos felvetéséretźtjékońatom, hogy konkĺét panaszáva|
a Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez tud fordulni, mely a
1052 Budapest, Váľosházu.7. szźrn a|aÍttaIźtIhato, telefonos elérhetősége: +36-I-411-0115,
honlapja: www.nfh.hu.

Kéremtájékoztatźlsomszívestudomásulvéte|ét.

Budapest, 2012. december 14.

Tisztelettel:
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