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Késziilt Budapest Józsefi'árosi onkormányzatKépviselő-testÍilet 2013. decembeľ 18.án
18.00 órakor alozsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgya|őjában9.

ľendkívüli ülésén megtartott KłizmeghallgatásľĺóI.

Jelen vannak: Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, Egľy Attila, dr.

Ferencz orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, dr. Kocsis Máté, Kaiseľ
Jőzsef, Komássy Akos, dr. Révész Márta, Pintér Attila, Santha Pétemé,
Soós Gyĺ}rgy,Szi|ágyi Demeter, V<jrös Tamás, Zentai oszkár

Távo lmaľadását bej elentette : S antha P éterné alpo lgármesteľ,

valamint Rimán Edina jegyzó, đr. Mészaľ Erika aLjegyző, dr. Kovács Gabriella a|jegyző és a

szerv ezeti egységek vezetői j elenléti ív szerint.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Tisztelettel köszönti a vendégeket, a Hivatal munkatiírsait, a megjelerrt intézmény- és

cégvezetőket, illetve kiilön k<lszĺinti Vass Imĺét a FIDESZ orszárygyu|ési képviselőjét' és Pál
Tibor IJrut a Szocialista Páľt képviselőjét a Kozmeghallgatáson. A Képviselő-testĹilet 9.

rendkívĹili ülését, mint Közmeghallgatást megnyitj a, távo|maradásźú bejelentette Sántha

Péteľné alpolgármester asszony. Jelen van 16 képviselő, megállapítja, hogy a minősített
szótöbbséghez I0, az egyszeru szótĺibbséghez9 egybi,ehangző,szavazat sztfüséges. AzSZMSZ
25. $ -ának ( 1 ) bekezdése értelmében j avaslat ot tęsz. az ulés napirendj ére.

Az SZMSZ 27. $-anak (2) bekezdése éľteImében a meghívóban kikiildött napirendi javaslat

szav azása kovetkezik, e gy szenl szótö bb sé g gel.

1. Ktizmeghallgatás
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármesteľ

Dľ. Kocsis M:áúé
Megti|apitja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkođás
nélkül elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
488t2013.(KI.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSsAL
A Képviselő-testĺilet az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Ktizmeghallgatás
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4:áté- polgáľmester



Dr. Kocsis N4áté
A Kozmeghallgatást megnyitja. A2013. évi Kĺjzmeghallgatásľa 30 kérdést tettek fel, amelyre
a válaszokat aHivatal illetékes iigyosztályai elkészítették. Bemutatja Csuri Ákos moderátort,
akinek átaďjaaszőt.

Csúri Ákos
Ahozzászólásokĺól fénykép készül a Jőzsefvźlros címrĺ újságba. Kéri azokat. akik ehhez nem
jarulnak hozzä, ÍblszóIalásuk elején eń.je|ezzék. mivela Íbtós kollegfü mindenkirőlelkészítik
a képet. Roviden ismerteti a Magyarország helyi ĺjnkormĺányzatahő| szőIő f)II. évi
CVXXXX. törvény kozmeghal|gatásra vonatkozó szabźllyát az 54. $-t. A Képviselő-testtilet
évente legalább egyszer előľe meghirdetett kĺĺzmeghallgatást taľt, amelyen a helyi lakosság,
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket éríntő kérdéseket és
javaslatokat tehetnek' Az eIhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy
legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. Kéri a jelenlévők ktjzľemfüödését abban, hogy a
mai közmeghallgatás gĺiľdülékenyen és gyorsan lebonyolódhasson.

Ezt követően ismerteti a Közmeghallgatás főbb témakĺjľeit, melyek a következők:

1. Józsefuaľos újjáépül, kerületfejlesztés és város rehabilitáció, Magdolna negyed III.
program' Teleki téri piac megújítása, Coľvin Sétĺĺny progÍam fejlesztése, Palota-
negyed újjáépítése, orcry-negyed program, Józsefuáľosi piac bezárása, Józsefüaľosi
Galéria felújítása, Auróra utcai rende|őiĺtézet megújítása, iskola és óvoda felújítások,
II. Janos PáIPápatér, Horváth Mihály tér és Golgota tér megújulása,

2. Idősekkel kapcsolatban megtett intézkedések,
3. közbiztonsággal kapcsolatos kérđések,
4. varosiizemeltetéssel kapcsolatos kérdések,
5. tźlrsashźvi és lakástigyek,
6. általános ígazgatási és épitésigazgatási iigyek,
7. kulturális ügyek,
8. családtámogatási iigyek, szociális e||átás, egészségügyi ellátás,
9. kźlbítőszenel kapcsolatos ügyek,
10. bĺllcsődei, óvodai ügyek.

Felkéri a Szervezési és Képviselői Iroda munkatársait, hogy az íľásban'beérkezett kérdésekĺe
elkészült vá|aszokat osszák ki.

(Azlrođamunkatársaikiosztjakavá|aszokat,)

Felkéľi a jelenlévőket, hogy a témakörĺiknek megfelelően tegyék fel kérdéseiket, és ezehe az
illetékesek adjfü meg a vźtlaszokat.

Emlékezteti a jelenlévőket arľa, hogy közérdekű kérdéseket és javaslatokat vámak, egyedi
ügyekben, az előtérben helyet foglaló kollegákhoz forduljanak bizalommal.

1. Megkérdezi az I. témakörrel kapcsolatban _ Józsefryĺáros újjáépül, kerületfejlesáés és
város rehabilitáció, Magdolna negyed III. progľam, Teleki téri piac megújítása, Corvin
Sétány program fejlesztése, Palota-negyed újjáépítése, orczy-negyed pľogram,
Jőzsęfvźnosi piac beztltása, Józsefuarosi Galéria felújítása, Auróľa utcai ľende|ointézet
megújítása, iskola és óvoda felújítások, II. János Pál'Pápa tér, Hoľváth Mihály tér és
Golgota tér nregúj ulása



Ezekben a témakörökben van-e valakinek hozzásző|ása, illetve kérdése? Arra kér mindenkit,
ha megkapja a mikľofont, mutatkozzon be, illetve ĺyĹIatkozzon aľról, hogy hozzźĄáru|-e a
fényképek elkészítéséhez.

(I8 óra 16 perckor Szili Balázs képviselő megérkezett az ülésre, íg a Képviselő-testület
létszáma 17 íő.)

Kés Andrea
Nem járul hozzźt a fenykép készítéséhez. Az egyik kérdése azvo|t, amire nem kapott vźiaszt,
hogy a házlk. az oľczy kerttel szemben |évo hźn, a sajtóból nem kaptak egyértelmű vźiaszt
arta nézve, hogy mi lesz a komyéken, és mi |esz az orczy keľttel. Ań, tudjźk, hogy elvileg
matad, mint közpark, de hogy maľad-e a KRESZ páIya, marad-e a jźúszőtér, hogy ugyan úgy
haszná|hatjźk-e a parkot ingyen bérmentve? A másik kérdése, hogy a Diószegi utcának
tarthatatlan a kĺiminális állapota, kapnak-e ugyanolyan felújítást, mint a Teleki téren a hźľ:ak
ugyanúgy fel lesznek-e újítva, ugyanúgy meglesz-e csinálva a köľnyék, végig a Diószegi,
egészen végig a Baross utcźig, vagy a Koľányi Sándor utcáig. A haľmadik kéľdése, hogy
milyen időintervallumról szőI, amit az iĺtemeten látni lehet, rendezési tęrveken kollégiumokat
építenek oda, függőfolyosó, minden elképzelés van' de ťrzikálisan ebből mikoľ lesz valami? A
Diószegi utcának a végéĺ, mikor lesz megszüntetve az a kaotikus állapot, ami rontja és

eladhatatl ann á Íeszi az ĺnsatIaÍ|aikat.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Elsőként megpróbál nagyvonalakbarĺ vźl|aszolni a kérdéseire. Az orczy paľknak a feltĺjitása
kapcsiĺĺr igyekeztek az e|mtit időszakban kimerítő tĄékońatást adni, ha ez nem sikerült
elnézést kér, de a fejlesztési elképzelések világosak. A Kormiíny kiemelt benshźľ;ás keretében
az egykon Ludovika épületében alakltja ki a Nemzeti Közszo|gá|atí Egyetem főépnLetét. Az
elthez kapcsolódó benlhě.z:ás tésze az is, hogy a paľk átkerĹil aMagyar Allam kezelésébe. Itt
jegyzi meg, hogy a paľk mindig a Magyar Allam tulajdonában állt. A 90-es évek elejétől,
egész aziďei évig állt a kerĹilet kezelésében, de tulajdonjogilag mindig aMagyar Allamé volt,
most visszakerĹil a kezelése is oda. Amikor ezek a taľgyalások elindultak egyetlen egy
kikötése volt a Kerületi onkormlĺnyzatnak, mivęl nem voltak fulajdonosok, túl komoly alku
pozíciójuk nem volt, de egy hatźtrozott kikötés volt, hogy maradjon meg a közpaĺk jellege,
hiszen az egyet|en olyan nagy kiteľjedéstĺ zĺjld feliilet Józsefuáĺosban, amelyet szívesen
haszná|nak a ktirnyékbeli lakók. Erre ígéľet vaÍI, eZ így is fog megvalósulni. Tehát aváIasz az
első kérdésÍe az) hogy a játszőtér marad ugyanúgy ingyen és béľmentve használhatjźl<, a
paľkot is használhatják, a KRESZ páIya is a jelen tervęk szerint megmaĺad, a parkfejlesztést
ne a mostani zoId feliileten képzeljék el, hanem azon a kĺjzel talán 5 hektaľos teľületen, ami
régen BKV buszgaľazsként üzemelt, és most a leľobbant kőfal mögĺitttalá|hatő arrafog a paľk
és az egyetemfejlesztési elképzelés szerint teľjeszkedni. ott valósulnak meg különb<iző
jelentősen sport és egyetemi szabadidős tevékenységeknek a fejlesztései. A nagy fiives
focipálya az egye|ore marad. Az időbeli kérdéséľe, amit a beľuhfuóktól és a Koľmrínytól
kapott az 2017., tehát 20|7-te befejeződik. A munkálatok folyamatosan lesznek, most is
Iźúhatják, hogy a Nagyvárad téľen mar megkezdődtek a munkálatok. Lesznek bontások is, az
Ülloĺ ĺtĺ pavilonsornak a jelentős része lebontásra kerül, hiszen ott építenek az Egyetemnek
egy új számyat. Ezek a munkálatok a kĺjvetkező 3 évben folyamatosak lesznek, de a
befejezését 2017-re saccolja, de addig is a parkot ugyanúgy hasznáIhatják, mert a fejlesztések
azt nem éľintik. A zold felületre ugyanúgy bemehetnek. A Diószegi utca útburkolatával nincs



problémája, ofr. ahazak tlllapotán kell jelentősen javítani. Közel egy hónappal eze|őtt döntött
úgy a Városfejlesztési Bízottság. hogy elindítja az orczy negyed teruezését, amely kiemelt
programja az onkormtnyzatnak. ott még jelenetős fejlesztés nem valósult meg ennek a tervei
még január végére, febľuár elejére elkészülnek' és elindul egy lakossági konzu|tźrciő,
amelyben elmondhatják a véleményüket a tervekĺől és a javaslataikatbeépítik a tervekbe és
elindítjfü az orcry negyed rehabilitáciőját. Ez fiigg a pénzugyi he|yezettóI. A tervek kozott
szerepel, hogy a Diószegi utcán megvesznek néhány ingatlant, ez a Diőszegi utca 22-24.
számt ingatlanok közül lehet, hogy még bontani is fognak. A Sárkány és a Diószegi utca
saľkán van ęgy üres telek ezekęt szeretnék új építéstĺ éptiletekkel beépíteni, és ott |enne az
egyetemi fiatalok számára a kollégium. Ellhez kapcsolódik az Önkormányzatnak a Dugonics
utca, IlIés utca, Kőris utca, Sárkány utca, Rozgonyi utca és a Korányi utca fejlesztése.
Kielégítő volt-e igy avá|asz? Köszönjük a kérdését.

Lőcsei Ferencné
Mi lesz velük? Mikor költĺlznek? Mondjfü megazt, hogy felrijÍthatják-e lakásukat, vagy nem?
TavaIy azt a váIasú, kaptfü, hogy mindent el fognak követni, hogy megoldódjon a
problémájuk. Kéri, olyan vźůaszt kapjanak, amire szźrritani lehet. Nagyon köszönik, hogy a
múlt héten a szeméttelepet megszĹintették a Bókai János utcán, mert már tarthatat|arlvo|t az a
fertő, és most nagyon szépen ľendbe hoztźk.

Dr. Kocsis M:áté
Köszĺinjük szépen. Első kéľdésére Alft'ldi György főtanácsadó ur fog válaszolni.

Atfi'ldi Gyłirry DLA
A Corvin-Szigony Programnak az építkezését lźúiźk, a benlházźs halad előre. Az
onkormányzat idén ősszel arrőI tárgyalt, hogyan tudná meggyorsítari az önkoľmányzati
teljesítéseket. A jövő évi költségvetés függvényében és a jtivő évben megkĺltendő szeľződések
fiiggvényében úgy tűnik, hogy az onkormrányzat nekívág az utolsó önkoľmányzatíbérhźzak
he|yzetének a mego|dásához. Januaľ-februárĺa egész pontos vźiasń. tudnak adni. Most
zĄ|anak az egyeńetések, hogy 2014-es évben az onkormányzat akote|ezetĺségeit megoldja
az önkormányzatí bérházak és közterületek tekintetében.

Ignác Ibolya
A Polgáľmester Ur ismeri jól, és Van egy vesszőparipźĄa, akeri|et szégyene a Baľoss utca 40.
Nem lehetne-e a Kormány elé teľjesaeni, hogy a műemlék jellegii ingatlanokat, amelyeket
egy külftldi állampolgtn megvásźlrolt és utźna fiityiil tá, mi lesz velfü? Ezeket valamilyen
úton, módon az Allam visszavegye tőlĹik és tisztességes módon értékesítse. Ez az éptilet a
sziilészeti klinikával szemben egy befa|azott borza|mas épiilet. Kéri a Tisztelt Képviselő-
teshĺletet aľra, hogy a Horváth Mihály téten a volt MATAV központot ne engedjék ilyen
állapotra jutni, mert abból az épu|etből egy nagyon szép, nagyon kultuľált eseményközpontot,
bármilyen kulturális céba haszná|hatő építményt lehetne létrehozni.

Dľ. Kocsis lVĺáté
A MATAV széIďltnnak egy olasz tulajdonosa van, és egy nagyhínĺ felsőoktatźsi intézmény
érdeklődik utźna, és szeretné, ha megvennék azt az épuletet. A Baľoss utca 40. kźtlváriája az
pedig 10 éwel indult el, amikor is a Semmelweis Egyetem adta e|, és azőta a tulajdonosa nem
nyiithozzá, mivel befektetési cé||alvásárolta meg' és most olyan állapotban, hogy valóban a
kerĹilet szégyene az az épület. Nem rossz ötlet, amit mondott, csak alkotmányos keretek
közĺjtt nehezen kivitelezhető. Atadja a szőt dr. Kovács Gabriella aljegyző asszonynak, mivel



egy hatósági ktitelezés ment ki a Baross utca 40. tulajdonosának, éppen azon panaszokmiatt,
amit elmondott.

Kovács Gabľiella
A Baľoss utca 40. tulajdonosát kotelezték, telepiilésképi eljaľás keľetében az épulet ź/'Lagźnak
bizonyos mértékű rendbetételére, amennyiben ez ÍIem fog megvalósulni, végľehajtási
eljarással fogják erľe ráveruri.

Rácz Gyiirgy
A Blaha Lujzatéľľe egy rendezési terv készült, nem indok arľa, hogy olyan állapot legyen ott,
mint ami most van. A buszállomás közelében 15 éve fákat ültettek, dę ezek a fak kipusńultak,
a farácsokat ki kell szedni. Vannak beton- és mfüővirágtartők a buszállomás közelében, virág
nincs benniik, de a szemét ott gýlik. Egy maganember hany napig tnthatja a roncsautóját
egy kiemelt kcjzteľĹileten? Ez aPa|ota negyed kiemelt kozterülete. Egy napig sem taľthatja a
roncs autőját. Véleménye szeľint sem a faľács, sem pedig avfuágfartő nem maradhat így.

Dr. Kocsis M:áLté
Ismeri a problémát, jelezték a Fővárosi onkormányzat fe\é. De felhívja a figyelmet, hogy a
Blaha Lujzatér aFővárosi onkormtnyzat kezelése aIatt á||, ők takaľítják' tőlfü kell kérni ha
valaki ott rendezvéný szeretne1.artarľ. Ebben az évbenharom alkalommal küldtek az illetékes
szeľveknek levelet és újból megteszik, de többet a kerület nem tud termi a Blaha Lujza téren.

Májeľ Mihályné
A Népszínház utca źtI|apota annyira rossz' hogy sorban törnek |<l az embęrek lábai, a
gépkocsik kerekei tönkľe mennek. Aházllk e|oÍt a jtfidátmár megjelölték, hogy vígytnzanak,
mert minden héten valakit elvisz a mentő. EzzęI kapcsolatban van-e valami terv? Epül-szépül
a Teleki tér, szép lesz a II. János Pá| pápa tér' most egy kicsit mostohának érzik magukat,
meľt tavaly a Kis József utca sarkáig égett a díszkivilágítás, és most az sem ég.

Dr. Kocsis Nl.áLté
Távol áll tőle, hogy háľítson, de a Népszínhźz utca keze|ője a Fővaľosi onkormányzat.
Főszabá|y, hogy azok a kcjzterületek, utak, teľek, útvonalak, melyeken BKV közlekedik
bármilyen típusával busz, villamos, metró, hév azok a Fővaľosi onkormányzatkezeLésében
vannak. Ez ügyben megpróbálnak lobbizni a Fővĺĺrosi onkormányzatná|, a problémát ismerik,
és úgy lęnne teljes a Teleki téri feľŕ$ítás is, ha a Blaha Lljza téľ, és a Teleki teret összek<jtő

NépszínhĺŁ utca is útbuľkolatáb arl megszépĹilnek.

Molnáľ János
A II. János Pál pápa téren egykori Szocialista Párt egykori szélrďlźaa kinek a tulajdonában
van? Ki az, akinek gondoznia kellene ezt az épületet? Kataszttofá|is állapotban van' ęgy
hónapja a vihaĺban kihulltak az ablakokbő| az üvegdarabok, balesetveszélyes az épi|et, és a
csavargók is ott tanyáznak. Szemben van a felújított Szíĺ.lház, de ez ahźz a kerület szégyene.
Eń' a hźnat lehet-e kisajátítani, vagy megvásĺĺľolni és egy kulturális kĺizponttá a|akítani?
Például képzőművészeti jellegűvé tenni az épltletet és az ott lévő paľkot is gondozni kellene,
az e|ótte l évő teret vendé g1ő vel, bisńr őv al feltĺl lteni.

I)r. Kocsis M:áté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.



Komássy Akos
A Szocialista Pĺírt 6-8 éve eladta a széI<házát. A vásárló nem lett ennek jő gazdája. Javasolja,
hogy ań. a típusú hatósági eljaĺást, amít a Baross utca 40-ne1 kapcsolatban alkalmazotl az
onkoľmanyzat előbb-utóbb a II. Jĺínos Pá| Pápa tér 26-tal szemben ís aIka|mazza. Mindenki
érdeke' hogy ez az épi|et ne rontsa a városképet, de a Szocialista Páľtnak kĺjzel 10 éve köze
nincs, ha lenne, akkoľ nem állna így.

Dľ. Kocsis M:áLté
A kisajátítts szabźiyai szerint csak k<jzérdekből tĺirténhet azoĺrĺali teljes, feltétlen káľtéľítéS
mellett, az peđig több milliardos érték, amit az onkormaĺlyzatnak meg kellene ťĺzetni, amiľe
nincsen mód. Nem tudná megindoko|nl an. a közérdeket' amivel ez magyarázható lenne. Az
onkormany zat ĺev ében felelő ssé gtelj esen ilyen vállalást nem tud tenni.

Papp Jánosné
Három hete tciľtént a tuzeset és hajléktalanná vá|tak. Vissza akatJak őket lakoltaíulj és az
onkormanyzat viI\arrytadiátoľokat ajántottak fel. De a villanyszámlát nem tudja majd
kifizetni. ott családok mentek tönkĺe.

Dľ. Kocsis N.4.áté

Sokan nem tudják, hogy a Tolnai utca2I. szám a|attíház tetőtere teljesen leégett. Atuz okát
valószínűleg embeľi gondatlanság okozhaÍta. Az onkoľmanyzat azonnal ęlkezdte a házat
felújítani, és az onkotmányzat 80 millió forintot fordított a költségvetésbőt eľ.e. Az átmeneti
helyzetben igyekeztek ľadiátorokat bińosítani, hiszen a f,ĺtést helyre kell á||ítaÍIí, a
megnövekedett számlákhoz íshozzájárultak. Ahol tudtak segítettek, és megkéri a Kisfalu Kft
ngyvezetőjét, hogy egészítse ki a v źiaszt.

Kovács ottó
A mai napon az elektromos đolgokat átađták és vissza lehet költözní, ďe nem mindenkinek.
Vannak olyan séľĹilések a hźľon kíviil, és néhany lakáson belül is, ami nem teszi lehetővé,
hogy visszakĺjltözhessenek. A gźnszolgá|tatást februaľ végéľe tudjĺák helyreállítani. Az
elektromos költségeket az Önkormáĺyzat ál|ja, ami a f,itésre eső fogyasztásra vonatkozik. Az
épület füdémszerkezete, a tuzfa|a rendezve lesz, le lesz szigetelve, a kémények felújításra
keriilnek. A homlokzat is el fog készülni. Fél év múlva egy szebb állapotu ingatlanban fogn.ak
|akni az ott lakók.

Csúcs Eva
Kovács ottó ígazgatő úÍtól kérdezi, hogy ellentétben azza|, amit az onkormányzat
kommunikációja ktiztilt, hogy ĺjsszkomfoľtos lakásokat biztosítottak a ttĺzkaľosultaknak, miért
nem töľtént ez meg? Miért nincs a kerületnek tartaLék |akźľa? Önĺ'k ań. ĺyilatkoztźtk, hogy
egy kĺízislakás van. Például a Dankó utca 7. szám, ami <jnkoľmtnyzati lakás, amit mikľo
hitelből felújítottak' és a Ptáter utca 55., ahol van 5 lakás, amit évek óta nem laknak. A
Kaľácsony Sándor utcában is van jó néhány. Hány đarab lakást kaptak vissza a közelmťlltban
a GyámhivataltőI?

Nádasi Franciska
Szép épületeken borzalmas légkondicionálókat és egyéb külső szeľkezeteket Iát, jó lenne
valamilyen szabáIyozást kitalálni erre vonatkozőan kerĹileti, akár orczágos szinten is. A Palota
negyedben és a Gutenberg téren is gyönyöľtĺ dolgokat lehet látni. A vadhirdetésekkel
kapcsolatban nem tudja, hogy milyen szabá|yozás van, mert a kĺjzteriiletek, csatornák, falak
botzalmasan néznek ki. Saját tulajdonú házak falain is pľivát hiľdetések vannak elhelyezve.



Amennyiben itt hirdet, akkor éľvényesíteni kellene a hirdetés źlĺát, ugyaĺugy, mint ahogyan
azt aBKK is teszi. De nem a hirdetés źtźú szeretné érvényesíteni, hanem azt'hogy ne legyen
minden ci s szeľagas ztgaíĺ a.

Feľnezelyi Geľgely Sándor DLA
A légkondicionálókkal kapcsolatban elsősoľban a Helyi Építési Szabá|yzat tarta|mazza
mindazokat a szabáIyokat, ami alapjźtn nem lehet ilyen berendezéseket kihelyezni. Ez év
február1átol é| az a rendelet minden ilyen típusú homlokzatot érintő beavatkozást bejelentési
eljaľásban be kell jelenteni a Főépítészi Irodźlban' és csak ha engedélyt kap, akkor lehet
elhelyezni, de nem a homlokzaton. Akikről tudomásunk van, azokat kotęIezzuk is. A
reklámmal kapcsolatban, ma fogadott el a Képviselő-testĺilet egy új reklámľenđeletet, amiben
teljes k<jnĺen szábźiyozźtsra keľiilt az összes hirđetés és reklám kihelyezésének szabéűyai.
Eddig is voltak eÍTe vonatkozó szabályok az Építési Szabá|yzatbaĺ. Ennek a
Reklámĺendeletnek abętartatása lesz most a fo fe|ađat. A tźrsashźuak belső falźn eIhe|yezett
reklámokĺa vonatkozóan a tźrsashźz belső szabá|yzatźn múlik' mert a Reklámĺendelet a
kozterületekÍe vonatkozik.

Barabás Eľzsébet
Nagyon szépen felújították az Erkel Ferenc Szít.lhźnat, de van egy nagy gondja. Többszcjľ
megsző|ítják, hogy meffe vař'azErkelFerenc Színhźz? Több helyen ki kellene tźlb|ázni,hogy
holtalálható.

Setét Mária
Abban a lakásban, ahol lakik borzalmasak a körülmények. Véleménye szerint nagyon magas a
lakbér. Képtelenség a magas lakbért kifizetni, mégpedig azért flzetnek olyan sokat, mert az
épület életveszélyes.

Kovács ottó
An.kéri,hogy farađjon be hozzájvk és megnézikeń a konkľét ügyet.

Dr. Rizmajeľ Nándoľ
A Rezső téľen áll egy nagyon szép templom és teljes sötétségben áll. Valamilyen minimális
díszkivilágítást nem kaphatna? A templom előtt van egy nagy teľĹilet, nagyon repedezett ott is
kellene egy j avítást végeznl,.

Dľ. Kocsis Máté
Tudomása szerint a templom rendelkezik saját díszkivilágítással, amelyet a Plébános Úr
keze|. Fogják neki jelezni az itt e|haĺgzot|felvetést. A jáľda repedezését a Ptébanos Úľ is
megemlíti minden egyes találkozásukkor. Igéretet tet" aĺra, hogy ezt a jövő évben rcndezni
fogják, és ajövő évi költségvetés összeá||itásana| méľlegelni fogiák a jańahelyreállítását.

Csrĺri Ákos
Megadja a szőt Felker Julianna részéte.

Felker Julianna
Nagy ĺlrclmére szo|gá|, hogy a Palota negyedben 34 db fát tiltettek ki. A kis fák azonban nem
kapták meg azt a védelmet, amelyet az e|őzo faültetések soľiín megkaptak. Több olyan kis fat
|átott a Somogyi Béla utcában, amelyet autók kidönttittek féIig, bizonyos szögben állnak.
Attól fél, ha a fźl< ilyen feľdén nőnek, akkor bajuk eshet. Nemcsak ezeket a fźlkat kellene
védeni, hanem valamennyi autóparko|őnźi |évÍ3 fát.



Dr. Kocsis M:áté
Köszĺlni az észrevételt. A korzet képviselőjének, Szilágyi Demeternek adja meg a szót.

Szĺlágyĺ Demeter
Figyelemmel kísérik a fák sorsát. Azért vették körbe szegéllyel, hogy azoknak az autók ne
tudjanak neki menni. Ha bármelyik fa sérĹil, vagy elhal, azt azoffial pótolni fogjfü,
figyelemmel kíséľik a fák soľsát.

Csúri Ákos
Idő süggyel kapcsolato s kéľdések j tjnnek. Hozzásző|źls, kérdés nincs.
Közbiaonsággal kapcsolatos kérdések következnek. Javasolja, hogy ennél a pontnál
váIaszoLjanak Vaľgáné kéľdésére a Baľoss utca, Hoľváth Mihály tér ügyében.

Dľ. Kocsis lĺ.áúé
F elkéri S e gyevi Zoltźln rendőľkapit źnyt a v źiaszadást a.

Segyevi Zoltán
Nagyon sok hasonló jellegű bejelentést kapnak. Kérte a kollégáitól, hogy folyamatosan
elemezzék a biĺncselekmények elkĺivetését. Hol, mikor, milyen cselekmények tĺiľténnek. A
rendelkezéstikĺe álló erőket igyekszik ezekĺe a területekľe összpontosítani, ahol arľa nagyobb
sziikség van. Sajnos nem tudnak minden utcaszakaszta ręndőrt áIlítanĹ Bfu nagyon sok
egyenľuhásuk van a k<jzterületen, a készenléti rendőrĺjkkel megerősítve igyekeznek minden
bejelentést kezelni.

Csrĺľi Ákos
Megadja aszót Korondi Csabánénak.

Koľondi Csabáné
A Szigony utca l-ben lakik, egy nagy közösséget képvisel, több ezren laknak ott. Két éwel
eze|őtt a Közmeghallatáson megkérte a hatóságokat, hogy a Jőzsef körutnak effe az o|đalára
koncentráljanak. Két év alatĹolyan mennyiségű Baľkas áll a Szigony utcában, egyből 10-12 fő
batyuző ember száll ki. Nyáron nem lehet ablakot nyitni, meľt zajosak. A kĺjztertileten élnek,
isznak, szemetelnek. A Baross utcának ezt a részét nyílt kocsmanak hívja. Az utcán részegek
csopoľtban tntőzkođnak. Kéri, a hatóságok jelenjenek ott meg.
Egyik alkalommal elment egy rendőrautó, és úgy tettek, mintha nem vették volna észre az ott
lévő állapotot. Nem hiszi, hogy egy ľendőľ nem tudna valamit tenni, amikoľ 18-an ott isznak.
Nem azokat kell megbüntetni, akik isznak, hanem azokat, akik az italt árulják. Tarthatatlan
á1lapotok vannak. Kén, az intézkedést. A 100-150 ember élhetetlenné teszi környezettiket.
Atnyujt néhtny fotót dr. Kocsis Máté polgríľmęsteľ részéľe.

Dľ. Kocsis Máté
Vĺjrös Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Viiriis Tamás
Ismeľi a problémát. Többen megkeresték a korzętből, hogy nagy számban jelentek meg -
vélhetően ktilfi'ldi ti|ampolgźrok _ az említett helyen. Ilyen esetekben a Bevándorlási és
Álhmpolgársági Hivatal jźnhat el. A kĺjzteľületi szabá|ysértésekkel és búncselekményekkel
azoĺban természetesen van lehetősége a hatóságoknak eljárni. Mind a képviselő-testületi,
mind a bizottsági üléseket követő képviselői kérdéseknél mindig je|eńe eń. a prob|émtú.



Tĺjbbszor konzultált mind a Kapitány Úrra|, mind beosztottjaíva| és a KĺjzterĹilet-felügyelet
vezetőjéve|, azza| a céI|aL, hogy a teriileten noveljék a jelenlétet. A visszajelzésekből ań.Iátta,
hogy a Iétszźtm növekedett, de alapvetően nagyon nehéz megoldani eń. a prob|émźń. Azon
vannak, hogy visszaszorítsák és minél nagyobb erőkkel, és minél inkább kibővtilt
eszkozpaľkkal próbáljfü meg ezeket, a főleg ktĺzteruleti szabáIysértéseket visszaszorítani.
Tervezik a Szigony utcában atérťĺgyeIő kamerák bővítését is. A kamera szokott használni. A
Losonczi téren is jól működik. Ugy gondolja' arźnyaiban ĺőtt a kĺizteruleti, rendvédelmi
jelenlét azoÍ7 a terĹileten, de tudjfü, hogy még nagyon sok a tennivaló. Több hatóság
egytittmfüödése szfüséges ałlhoz,hogy ez a probléma megoldódjon.

I)r. Kocsis l'Iáté
Kéri a Rendőrkapitányt, és a Közterület-felügyelet Vezetőjét, hogy az ęlkövetkezendő
időszakban, a kialakulthelyzetre tekintettel, kiemelt ellenőrzést és jźrőrozést szervezzenek a
kĺimyéken.

Székely Győzőné
ĺzlsllai o ift 42. számű épület ftlldszintjén, a Társashtn eĺgedé|ye nélktil nyílt egy kocsma.
2010. óta a kocsma hajnali 2-4 őrźtig tart nyitva. a.z Üľ0ĺ iLt 42. tulajdonosainak a|źillrástrval
bektildtek egy levelet, mivelmegtuđták, hogy egy másik söröző is nyílik azépiIetben. Mind a
két helyiségben van galéría. Személy szerint a két kocsma ftjlcjtt lakik. Többszcjri kérésének
megfelelően kimentek a helyszinre. Az ügyben elutasító vá|aszokat kaptak, és kérték,
legyenek ttirelemmel. A fellebbezések pénzbe kerülnek. A galéria engedély nélkiil épült,
20|0-ig nem is volt galéria. A kocsmákban rengeteg aťlataI. A kocsmák minden nap reggel 8-
tól hajnalig nyitva vannak. A fiatalok hangoskodĺak, trágárul beszélnek, cigaretÍáznak. A
cigaretta füst beszál| az ablakon. Megkérdezi, miért nem lehet a nyifua tartást koľlátozni? A
ľendőľségheznem tudnak fordulni, mert vagy nem jönnek ki, vagy már akkoľ jönnek, amikor
bezáĺt a kocsma.
Az UILő| út és a Corvin mozi közĺitt helyezkednek el az arkáđok. Ez a hely nagyon koszos,
mocskos.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Kovács Gabriella a|jegyző tészére.

Dľ. Kovács Gabľiella
A hatóság ismeľi az igyet. Amikor on bent volt, többszöľ indult hatósági eljárás, rengeteg
ellenőľzést taľtottak. Határozatot hoztak, onnek ott volt jogoľvoslati lehetősége. Normál
menetben on a jogorvoslati lehetőségéve| é|. Az a normál menete a đolgoknak, hogy nem
bejĺin és elmondja szőban a panaszát, hanem a hatőságí eljĺíľásnak az a renđje, hogy a
panaszát írásban nyujtja be, és lerója az i|Ietéket. Ugy emlékszik, hogy ezek a legutóbbi
esetbęn nem tĺirténtek meg, de ettol fiiggetlentil ľengetegszer mennek ki a kollégak
ellenőrizni. Valóban vannak problémĺák, koszos, de sajnos nem tudják megállapítani, hogy
mitől. ott van egy buszmegáIlő is, és eldönthetetlen, hogy a buszmegállóban váĺakozők,vagy
a vendéglátó vendégei koszolnak. Jelezték a Közteľület-felügyeletnek, hogy fokozottabban
e|Ienőńzzenek. A Főbejarat Sĺjrözővel kapcsolatos ügyintézésre a VI. vagy a VII. kerületi
Polgármesteri Hivatal lett kij elölve.

Csrĺľi Ákos
Dezső ilr a Kozmeghallgatás e|ott. jelezte, hogy két témakĺjrt említsen meg. Felolvassa a
levelet. Kĺjszönet Polgármesteľ Urnak az Ĺinnepélyes évforduló alkalmával kĹildött jó



kívánságért. Köszönet aZ onkormányzatnak, hogy visszaadták a Rezső teľet a
Tisztviselőtelepnek, és javaslatot akar tenni idén is a Józsefuáros újság jobb terjesztésére.

Dezső Gyula
A templom előtt nemcsak a járđarepedezett, hanem a templommal szemben van egy kocsma.
A fulajdonos a VIII. keľületi onkormányzat, akjkeze|i az aKisfalu Kft, akinek jampiknak ad
teľületet. Ha valaki kocsmába akaľ menní, azmenjen a Rezső tér 8-ba, ľeggel 6 őrátőI este 10

őráig. A hatósághoz foľđult. A bérlő életveszélyesen megtámadta, jelentette a rendőrségľe,
akik azonnal kimentek. Megkéľđezi, Kovács ottő igazgató uľ megnéńe-e, hogy a tulajdonát
kinek ađtaki?

Kovács Ottó
Személyesen nem ĺézte meg a helyiséget. TudomásavaÍL arról, hogy a szeruőđést felmondta
az Önkormźnyzat, és azigy végrehajtás alattvan.

Budaháry Gyula
December elején írt a Polgármester Urnak egy levelet, ami sokľétrĺ volt. Négy éwel eze|őtt a
bérlemény jogviszony rendezés tigyében megtisztelte a Négy Hźz Egyesületet azza|, hogy
tanácsadóként megcsinálják a bérleményi jogviszonyľendezést. A béľleményeket, a
Iakőhźnakat első sorban azért stltja a bíinozés, a rendęzętlen bérleti jogviszonyok miatt.
Sajnálattal kell megállapítalia'hogy á|talźnosításokkal, szellemi vállveregetéssel kezelí ezt a
kérđést. A béľlęményekben ellenőrizetlenil, beazonosíthatatlanul laknak emberek. Nem az
i'ires lakásokľól beszél. A béľlők beazonosíthatatlanok, fantombérlők, és a lakásokat
mindenféle ľendű és rangú emberek lakjak. Ez akozbiztonságot súlyosan rontja. Mi a sorsa
ennek a képviselő -testületi hatáľozatĺak?
A Tolnai Lajos utcában a nem megfelelő vezetékek nem fogják bími a rájuk nehezedő
terhelést. Kĺjszöni, hogy megtoldották a közmiĺdíjhoz torténo hozzájárulást. Itt biztonsági
kérdésekről is van szó. Nincs tísńźlzva, miért gyulladt ki az épi|et. Az aház, amelyben lakik,
ott is gyulladtmár ki rossz vezeték, de akkor ott voltak és intézkedtek. Leveleikĺe nem kapnak
vá|aszt, ha pedig vá|aszt kapnak, azok dodonaiak, Ez az eljéĺ:ás nagyon méltatlan.

I)ľ. Kocsis Nĺ.áúé
Nem érzi úgy, hogy dodonai vá|asń. adtak a levelére, mert, ahogy on is mondta erőn felül
segítette azt a hźzat az onkoľmáĺyzat, Nagyon sok olyan kozel, I,5 _ 2 évtizede bent lakó
bér|o, illetve bérletre jogosult hasznźija arra a|akását, hogy valójában életvitelszerĹien nem ott
é1, és kiadja olyanoknak, aki rendezetlen jogi státuszúak. Sok esetben nem is magyar
źi|anpo|gárok, és gyakĺan folytatnak buĺozo életmódot. Ezt a munkát 2070 végén, 2011
tavaszźn kęzdték eI. Azőta a Dobozi utca 17-bęn, 19-ben jó néhany ilyen lakást sikeľült
felszámolni' de a keľületben becslések szerint 400 olyan lakás van, ahoI ęz előfordulhat.
Másfel évvę| eze|ott volt egy szociźl|is bérlakás felmérés, amelyen ezeka problémák előjĺittek.
Ma maľ sokkal pontosabb képet tudnak arľól, hogy ezek az embeľek, illetve családok hol
vannak. Abban az esetben, amikor a Diószegi utcában egy ugyaÍI ilyen konkľét esetben az
Onkormányzat hatźrozottan fellépett, és kilakoltatta az illegális bekĺjltözőt, abban a
pillanatban azértkapotttźmladást, hogy ezeket az embereket miéľt teszik |<l azutcźra. Nagyon
kény"' kérdések, amelyekben óvatosan, dehatározottan kell eljárni. Ezért nemhaladnak úgy,
ahogy ar. on szeretné, de dolgozn ak rajta.
Arra kéĺte azIJtakat, hogy amiben megállapodtak azt onĺjk beszéljék végig. Az,hogy ezek
megfenekIenek, ezt nem így látja. Nem szeretné az onkormtnyzat a dĺintését visszavonni,
mert szeretné ań' végig csinálni. Más kérdés, hogy az on személyes viszoĺya közben
megromlott azUrakkaI, eZnęm szerencsés, de ezért a đontést nem kellene megváltońatni.
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Alföldi Gyiirgy DLA
Igaza van abban Budaházy Gyula úrnak, hogy 2010 utźln ezek az események lelassultak, vagy
megálltak. Viszont 2010-ig ľengeteg javaslatot, kész szerződéseket adtźk át Budaházy
Gyuláéknak . Sőt az onkormányzat ťlzel1e azt az ügyvédet, aL<l Buđaházy Úńkat képviselte.
Botzasztoan nęhéz voIt tźlrgya|ni, nehéz volt a kölcsönösséget érvérĺyesíteni. Nehéz volt a
Rév8 Zrt. ,vagy az onkormányzat źital szakmai|ag meglapozott dolgokat elismertetni
Bl;.dahazy Urékkal. Buđahźzy Ur pedig ugy &ezte, hogy mi nem fogadtuk el a javaslatait.
Nem alakult ki soha kompromisszum. Ebben szerinte mind a két fél hibás. Készęk továbbra is
tfugya|ni az igyben. amely egy nagyon jó program. A bérlők bevonása az épu|etek
karbaĺtartásáĺa, az épületben való együttélésľe alapvető dolog. Eń. a valóságban nagyon
nehéz megvalósítaru. Az onkormányzat kész köztjs álláspontokat kidolgozni, mivel csak
akkoľ lehet ebben atémźtban sikert elérni.

Csrĺri Ákos
Megadja a szőt Venczel Editnek.

Venczel Edit
Közös képviselő a Rozgonyi utca 2-6-barl. Több éve harcolnak ők is, mivel aházlil<ban varl
egy olyan lakás, amely 40 éve nem volt felújíwa. Folyamatosan megkeseńti ez a lakás a
tulajdonosok életét. Legutóbb pénteken égett le atfusashźz pincéje, lángolt. Ebbőlnagy káruk
|ett. Az utóbbi hónapokban tĺjbbszöľ hívtak ki a renđőrséget, mivel tcinkľe tették az
elektromos htiőzatot, ellopták a vízvezetéket, a kilincseket, a bádogot, amit mozdítani lehet,
lopják. Sejtik, hogy kik azok. A házbaĺĺ drogoznak, mert tele van a haz tuve|. Ttirelmtinket
kéľték, de a tiirelmük elfogyott. Februĺáľban már született egy bírósági ítélet, hogy az ott
lakókat ki kell oÍrnan tenni. Azőta sem töľtént semmi. Megkéľdezi' mit tud tenni annak
érdekében az onkormányzat, hogy a 25O embeľ pľoblémája megszűnjön? Szombaton
megoldottfü a problémát, szerelőket hívtak, hogy a fulajdonosoknak vize, villanya legyen.
Sérültek a gázvezetékek is, amiért a Gázművek a szolgáltatásból kjzárta a tulajdonosokat.
Ta|tn 22-ére |esz gźnszolgáltatás. 5,3 millió forintos beruhazás. 2 millió forintjuk volt,
amelyből megcsináltatták a víz- és villanyvezetékeket. Több pénzĹik nincs, viszont van 8

millió forint közĺjs k<iltségtaľtozása ahźunak a tulajdonosok felé, amiben képtelen előre lépni.
Az 5,3 millió forintot nem tudja előteľemteni. Aház egyik fele ťlzet csak. Ez pedig aľ:a e|ég,
ho gy ki fi zet ik a ko njzemi száml ákat, i l letve he lyre ál l ítj źk a r ongá|ásokat.

Dr. Kocsis ľIáté
Az Alpolgármester Úr máľ tájékońatta eĺről a problémĺĺról. Abban maradtak, hogy az 5,3
millió forint jelentős részéhez hozzájźru|ĺak a Kisfalu Kft kapcsĺín. Megadja a szőt Kovács
ottő igazgatő részére.

Kovács ottó
A Kisfalu Kft kollégái kint voltak a házbarl, amelyről készítettek egy feljegyzést. Ezt a
feljegyzést továbbítottak a Polgármester Ur részére.

Csrĺľi Ákos
Javasolja, hogy a családtámogatźsi, szociális ellátás, egészségiigyi ellátás témakört vonjak
egybe. Van-e valakinek kéľdése?

Bódis Lajos
Eszrevételt szeretne tenni. Két év óta civil és ĺĺnkormányzati szervezésű számos, kiilcinböző
témakörrĺ fórumon vett részt. A humanszolgá|taÍásokkal, szakpolitikákkal, intézményekkel
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fogIaIkoző, az onkormányzat alta| szervezett munkacsoportok, bizottságok taľtalmi
iirességéről kíván beszélni. Ez egy sommás megállapítás. Ezeket a bizottságokat,
munkacsoportokat aZ onkormźnyzat hozta létre' állapította meg a szabá|yait, amely
szabáIyokat nem tart be. Tele varL az ezzel kapcsolatos internetes világ a nagyon cé|szeru,
nagyon részletes és sok esetben az ĺjnkormźnyzati üléseknél sokkal színvonalasabb vitákkal.
Erľrek a következménye, hogy a tcibbmilliĺáľdos fejlesztések nem fognak hasznosulni
megfelelően, a ťĺzlkai fejlesztések a megfelelő kísérő szo|gáItatások hiányában elenyésznek,
nem hatékonyan valósulnak ffieg, nem lesznek fenntaľthaĹćlk. Számos esctben lelrel
tapasńa|ĺi, hogy a d<jntéshozők, szakemberek alapvető tényekkel, saját d<jntéseikkel
nincsenek tisztában, ezeknek az ĺjsszefüggéseit nem ismeľLk. Ez nagyon súlyosan k1hat az
általuk hozolt későbbi döntésekľe, illetve az iĺtézmények működésének a hatékonyságáĺa.
Kc]rrnytĺ volna azt mondani, hogy az e|m,ő|t 3 évben elmulasztott, szervezet|entil hagyott, kellő
figyelem nélkül hagyott testületeket és tisztviselőket únzák ,,gatyábď,. Nem ezt akarja
mondani. Az utóbbi időben sok képviselővel beszélt. Nem mindenkire vonatkozik, amit
mondani szeretne. A felelősségharitás az ő résziihől szembetűnő, és szeľetné kiemelni a
Humánbizottság elnökét, Zentai oszkárt, illetve Balogh István Szilvęszter képviselőt, a|<l3-4
munkabizottságnak az elnöke. Minden egyes képviselő felelős, azért anit csinál, és nem lehet
mutogatni a polgármesterre és a jegyzóre. Haĺom példa. Az egylk az eséIyegyenlőségi, illetve
apáIyázatokhoz kcitődő testiiletek. Az a szokásos modell, hogy létre hozzák őket, apźiyázati
programokban szeľepeltetik, nagyon okosan kifejtik, hogy ezekľe miéĺt van sztikség, és utiána

nem mfüĺjdtetik. Több olyan testiilet van, amelynek évente be kellene számolni a Képviselő-
testületnek' nem számolnak be, senkinek nem Lĺźnyzik. Ha megkérďezi a részt vevőket, akkor
ań. vá|aszoljak, hogy érdektelenség|llaĺryaban a testület, abizottság ,,elmúlt''. A másik példa
KEF. Ez egy olyan munkabizottsága volt a testtilętnek, ameIy mfüödött. Az Önkormtnyzat
néhany felkészült és motivált tisztviselője civilekkel, tartósan érdemi munkát végeztek.
Nagyon sok érdekes kérdés, probléma és megoldási javaslat merĹĺlt fel, és ezeket rendesen
dokumentáltiík, inteľneten olvashatő.2012 tavasza óta eltelt majdnem 1,5 év, és előkerĹilÍ ez a
probléma a Kék Pont kapcsźn egy fordított világban. Azokat a mu|asztásokat, amiket a
tisztviselők elktjvettek, például Balogh István Szilveszter nem vźiaszolt a társęlnök
megkeresésére, vagy a rendőľség közel két éve adós a drogstratégiának a kínálatcsĺjkkentő
stľatégiai elképzelésével. Az történt, hogy a legaktívabb civilszervezetre visszadobtak azokat
a pľoblémákat, amik a hosszú idők óta taľtó vitĺĺkban felmeľiiltek, és az Önkoľmányzat
emberei nem nyújtoÍtak rá megoldást. Dénes Képvíselő Asszony a mege|oző csoport
elnökségéľől lemonđott, és átadta a Kék Pont embereinek a munkacsoport vezetését' akik
egyébként érdemi javaslatokat tettek. Az utolsó a Humanbizottsźlg. Ha képviselő lenĺle, és a
szerint vźiasńana, hogy hol kell kevesebb dolgoznia, egyértelműen a Humánbizotlságot
váIasztarń. Szuper rĺivid' kérdések és hozzászólások nélküli ülések, éľdeklődés nélktil a
mondott bizottságok mfüödése iľant. A Kék Pont 201l-es műkodését tárgya|tők2012' május
2-án. 28 percig taľtott az ĺJlés, nem volt kérdés, hozzászőIás. 18 témát zavartak le ennyi idő
a|att, I,5 perc jutott egy témtra. Ennyi idő alatt nem lehet érdemi munkát végezru. Az MNP
programoknak a szocíźt|is részét a szociális bizottsźę soha sem tźngya|ja. Mindig úgy tekintik,
mint gazdasági témát. Hogy értenék meg így a képviselők azoknak az összefüggéseit, amiről
döntenek? A szociális tertileten miiködő bizottság, illetve képviselők szorga|mźtrő|,

tanulásaról, egyĹittműktjdéséľől beszéI, illetve az onkoľmtnyzat saját munkabizoÍtságźnak a
tartalmi múköđéséľől.

Dľ. Kocsis ilĺ'áúé
Bódis IJr á|ta|elmondottakraZentai oszkar Elnök Úr kívan reagáIni.
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Zentai Oszkár
Megdtibbenve hallgatta az elharlgzottakat, az e|miit 3 évben ilyen véleménnyel még nem
ta|á|kozott. A Humánszo|gá|tatási Bizottság döntéshozó fórum, átruházotí hatáskörben
dĺjntéseket hoz, illetve a Képviselő-testület számttra e|őkészitett előterjesztésekről íshatáĺoz.
Nem egy előkészítő munkacsopoÍt, az nem a Bizottság feladata.

Danka Zolltán
Ha onök köziil bárki venné a faľadtságot, és megpróbálna egy hetet lakni, ahol lakik a
Diószegi utcában, akkoľ a következő problémákka| taIźikozna. A fźrasńó munka utan át kell
ktizdenie magźĺt. a |épcsőhźzon, ahol embeľi és állati iirüléken ugrti át. Utźtĺa megpróbálja
felkapcsolni a villaný, de odaég akezę a kilógó vezetékekhęz. Ha nagy szerencséje van és
nem tépték ki akezébol atáskźtját, és megvan még a lakáskulcsa' akkor hazamehet. Leül és
enne, de szalađgźinak a bogarak. Ebben pľóbált az onkormźnyzat segíteni, de nem nagy
hatásfokkal, meľt mindig talźt|koznak ezekkel a problémákkal. Ezutźn menne aludni, de
sza|ađgá|ĺak az egerek a szobában. Lefeküdne aludni' đe a széI kinyitja az ab|akot, majd
elmegy a kĺjzös W.C-re és mire visszajön, esetleg kirámoljak a lakást. Ebben a keľĹĺletben
született, itt nőtt fel, és ezétt varl némi visszatekintése, hogy milyen köľĹilmények voltak
akkor, és milyen körülmények vannak most. Régen tisńa, renđezett, nyugodt ház vo|t, és a
házba csak az ment be, akit a hrízfeltigyelő beengedett. Az iires lakásokat befalazzźlk, mert
on<'k is tudjrík, hogy emberi lakásra alkalmatlanok. A váIaszt nem találta kielégítőnek. A
lakók mondták, ímak leveleket, de az onkormźnyzat még csak nem is vźiaszo| azokĺa. Ugyan
ezt saját maga is megtapasńa\ta. Kiildött egy faxot, de két hónapon belül nem kapott még
váIasń- Megkérdezi, senki nem látja ezęket aproblémákat?

Dľ. Kocsis lfi.IáLté

A Diószegi utcával kapcsolatos információkat maľ elmondtfü .

Kovács Ottĺi
A Közmeghallgatás elején is szóba került a Diószegi utca |8-20. szám alattihźn problémája.
Annál tobbet jelen pillanatban nem tudnak tenni, mint hogy folyamatosan és rendszeresen
ellenőrzik az ép:đletet" több esetben a renđőľséggel közĺisen. Ilyenkor igyekeznek minden
olyan esetet felderíteni, amely tetten érhető, részben pedig a Kisfalu Kft. eszktĺzeivel
kezelhető. Jelentős javulást nem tud ígérni.

Csúri Ákos
8 óra vaÍ\ a Kozmeghallgatás meghirdetett határidej e |ejźrt' megkéľi a Polgĺĺľmesteľ Urat,
hogy zfujaaztbe.

Dr. Kocsis M:áLté

Ktiszĺjni a megjelenést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az illetékes munkataľsak írásban
fognak válaszolni azitt e|harlgzott és nem teljes könĺen tiszttlzott kérdésekĺe.
Aĺnak van egy jó oldala, hogy elmonđták a problémfüat. Egyrészt megismerték azokat, đe
azok nem voltak ismeretlenek. Az appaĺátus maľ eddig is foglalkozott azo|<ka|. Másrészt, a
jövő évben is nagyon sok mindent kell tenni. Köszöni, hogy elmondtĺík véleményeiket,
feltették kérdéseiket, és teľmészetesen a jövőben is állnak a rendelkezéstikľe.
Átaot kaľácsoný, boldog új évet kíván mindenkinek.
A Közmeghallgatást 20 őra 01 perckoľ bezárja.
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A Képviselő-testůilet név szeľinti szavazási listáit a jegyzőkőnyv mellék|ete tarta|mazza.

Budapest, 2014. január 7. 
\

?-"i--L
Rimdn Edina

jeglző

A jegyzőkĺinry az M<jtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testületf0l3.
decemb eľ 1 8 - ai ľendkívĹil i ül é sén elhanszoÍtakat hite le s en tanúsíti a.
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 488; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya : Kozmeghaĺ|gatás

Eredménve Voks: Szav% ossz%
!gen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott. 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh |stván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révész|{|áĺta
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné
SziIi Balázs

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

TávoI
Távol




