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A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013.június 1 9.
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napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazattobbség
szükséses.
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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény

A

Magyarország Kormányának kezdeményezésére_ módosított és 2O|3.január L-jénhatá|yba
lépett 78l20I2. (XII.22') NFM rendelet á|ta| _, ma minden magyaÍ család IO Yo-ka| kevesebbet
ťlzet a gázért, a villanyért és a távfütéséľta tava|yi díjakhoz képest. A ľezsicsökkentés pozitiv
hatását érzékelvea Kormány fontosnak tartotta, hogy újabb terhektől mentesüIjenek az
á|Lampo|gárok, ezétt júliustól I0 oÁ-ka| csökkenti a viz, a csatorna, a szennyvízszippantás, a
szemétszá,||ítás, a kéményseprésés a PB - gtnpalackok tlr źúis.

Indokolás
Mindezze| a jőzsefvárosi polgarok is teľhektől mentesülnek' ntjvekedhet az é|etszinvonaluk és
kĺinnyebbé vá|hat étetük. Éppen ęzért fontosnak taľtom, hogy biztosítsuk a lakosság számáta az
1' sz. mellékletben megfogalmazott ny1|atkozat megismeľhetőségét,azt közzétegfik, és
esetlegesen közvetlenül juttassuk el részrikľe.

A Képviselő-testület

döntése Magyarorszaghe|yi ĺinkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX.

törvény 107. $.an alapul.

Kérem az alábbi határ o zaÍi j avasl at
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A Képviselő.testület úgy diint' hogy
elfogadja az I. sz. mellékletében található nyilatkozatot és feIhatalmazza a po|gtrmestert
annak kozzététe|ére,valamint ajőzsefvárosi lakosok részéretörténő kozvetlen eljuttatásľa.

Felelos:

Hataľidő:

Polgáľmester
2013. iúlius 15.

A d iintés végľeh aj tá

s

át

v

égző szerv ezeti egys

ég

: P olgárme steri

Kabinet

Budapest, 2013,június 07.

/Avb4
Dr. Kocsis Nĺ.áúé

Törvényességi

vorzTr;,sru

ellenőľzés:

-",,, .,,lĺ''

Rimán Edina
jegyz(Í

nevében és megbízásából:

},

//,ŕ

ť

/,Wáv%,),
/

"Dr.Mészar Erika

aljegyző

2013

jÚN

10"

/

,/

ĺ',i
^.

1.

sz. me||ék|et

Józsefváros sem haevia magát!

Budapest Főváros Vtll. kerület Józsefváros onkormányzatának nyilatkozata a rezsicsökkentésrőI
Az e|mú|t évtizedekben a józsefvárosiak is csak a rezsikö|tségek eme|kedését tapasztaIhatták. A ba|o|daIi

2002 és 2O1.O kozott - a gáz árát a háromszorosára, a vil|anyét kétszerezésére
eme|ték, megnehezítve ezze| a magyar csa|ádok mindennapi megélhetését,Ezze| szemben ma minden
józsefvárosi Ĺo%-ka| kevesebbet fizet a gázért, a vil!anyért és a távfűtésért, mint tava|y.
kormányok - kÜ|önösen

Nemcsak, hogy a Gyurcsány-Bajnaĺ kormányok idején nem vo|t rezsicsökkentés, de sorozatosan,
összesen tizenötször eme|tek is rajtuk' EzzeI szemben a jeIenlegi kormánynak koszonhetően 201-3 a
rezsicsokkentés éve |ehet. Júliustó| 10 %-kal csĺikken a víz, a csatorna, a szennyvízszippantás, a
szemétszállítás, a kéményseprésés a PB-gázpalackok ára is' Tekĺntette| arra, hogy a kormány a
vég|etekig haj|andó e|menni a rezsicsökkentést il|etően, a későbbĺekben akár további 3o%-os csokkenést
is elérhetünk.

A

baIoIdaIi kormányok idején még ki.i|ön kérvényezni is keIlett, ha valaki a saját, mindennapi
megé|hetésénekmegkönnyítése érdekében rezsitámogatást szeretett volna. Ezzel szemben a mostani
rezsicsökkentés minden magyar á||ampoIgárnak, minden józsefvárosinak jár ané|k[i|, hogy bonyoIu|t és
hosszada lmas proced

ú rá

kon ke||ene keresztĹjI mennie.

A je|en|egi kormánynak ugyanakkor nemcsak a rezsicsökkentés köszönhető,

hanem

a

minimá|bér

megeme|ése, az inf|áció csökkenése, a növekvő fog|aIkoztatás, a munkahe|yvéde|mi akcĺó bevezetése, a

novekvő reá|bérek, a nyugdíjeme|és és a munkané|kü|iségĺarány csökkenése

is.

Hosszú idő után tehát olyan kormánya van Magyarországnak, amely valóban az állampolgárok
érdekeit tartja szem előtt és ezért a nagyváIlalati többségi tulajdonban lévő ktizszolgáltatókkal is
képes felvenni a harcot. Ezek a külfo|di tu|ajdonban lévő szo|gá|tatók mi||ĺárdokat kerestek a magyar
embereken, a magyar emberek kárára. VelÜk szemben fogaImaztuk meg mi is a rezsicsökkentést és
kĺtartunk me||ette azért, hogy megvédjük

a

józsefuárosi csa|ádokat,

a józsefuárosi

fogyasztók érdekeit.

Ez egy történe|mi pĺ||anat, egy olyan harc, amelyért megéri küzdeni' Józsefuáros á||ampolgáraĺ is
megmutatták, a|áírásukkal bizonyították, hogy kiá||nak a rezsicsökkentés meIlett, kiá||nak a kormány
intézkedései me|lett. Józsefuáros polgármestereként én magam is küzdeni fogok a józsefuárosĺakért,
önökért, hĺszen csakis együtt, közös erőveI tudjuk újjáépítenikerĹi|etünket! Csak így tovább Józsefváros,
csak így tovább józsefuárosiak!
Budapest, 2013. május 30.

dr. Kocsĺs Máté
poIgármester

