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Készült Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvátosi onkormáĺyzatKépviselő-testtilet 2014.
december 18-án 08.00 órakoľ aJőzsefvźrosi Polgármesteľi HivatalIII. emelet 300-as

tźtr gy alőj ában me gtartott
Ktizmegha|lgatásľól

Jelen vannak: Balogh István, Egĺy Attila, Dudás Istvánné, dr. Erőss Gábor, dľ. Ferencz
orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás, Kaiseľ József,

Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Siíľa Botonđ, Simon Gyöľgy, Soós

Gy<iľgy, dr. Szilágyi Demeteľ, Vĺirös Tamás, Zentai oszkaľ

Távolmaradásátbejelentette: Dr.KocsisMátépolgármester
Simon Gycirgy képviselő

valamint a meghívottak:
Sántha Péterné _ alpolgármester, Danada.Rimán Edina . jegyző, dr. Kovács Gabľiella .

ĺljegyző
dr. Pesti Ivett - Polgármesteľi Kabinet vezetóje, dľ. Palotai Péter - Polgáľmesteri Kabinet
Titkaľság Iroda vezetője, Mátra|názi Judit - Személyügyi Iľoda vezetoje, Fábián Máľta _

Belső Ellátasi Iroda vezetője, Szedliczlĺyné Pekáľi Kaľolina . Szervezési és Képviselői Iĺoda

vezetője, Kĺísa Edit - Ügyviteli Iroda vezetője, Majeľné Bokoľ Emese - Belső Ellenőľzési
Irodałezetője' dľ. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, Hegedíĺsné
Kis Annam ária _ Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses Ibolya - Humankapcsolati Iroda

vezetője, Bedő Klára - Építéšugyi Iroda vezetője; dľ. Kóľódi Éva - Hatósági Ügyosztály
vezetője, Tóth Csaba _ Hatósági ÜgyosztáIy irodave.zetoje; Szalĺókné Fekete Anikó _

Anyakonyvi Iroda vezetője; Páľis Gyuláné -PéĺzigyiUgyoszttĺ|y vezetóje, Gécziné Rácsai
Tiinde _ Számviteli és 

-Péĺvngyi 
Iroda vezetĺ|je; Méľeg Éva _ Adóiigyi Iľoda vezetoje;

Pénzes Attila * VagyongazdáIkođási és Üzemeltetési LJgyosztźĺ|y vezetoje, dľ. Hencz
Adrienn _ GazdáIkodási Iľoda vezetoje, Szabó Endľe _ Létesítményiizemeltetési Iroda

vezetője; Feľnezelyi Gergely Sándor DLA - Városfejlesztési és Főépítészi IJgyosn'źiy
vezetď1e,Iványi Gyiin5rvér - Főépítészi Iroda vezetője, Annus Viktoľ _ Városfejlesztési
Iroda vezetője, Szép Péter - Polgáľmesteri Kabinet referens; dľ. Fejes Tamás _ Jáľási

Hivatal vezetó-he|yettese' dr. Vas Imre _ Keľületi országgýlési képviselő, segyeviZoltźn-
Rendőr alezredes VIII. kerületi Rendőr-kapitányság vezetóje; Géczi Béla - Tuzo|tő ezredes

Fővaĺosi Katasztrőfavédelmi Igazgatősźĺg Közép-pesti Katasztľófavédelmi Kirendeltség;
Kelemen Zso|t - Tfuo|tő őmagy VIII. kerületi hivatásos Tűzoltó-parancsnokság; Sáfrány
Jĺózsef . JIK igazgatőja, Váľadi Gizella Józsefuaľosi Szociális Szolgźitatő és

Gyermekjóléti Kozpont vezetője, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezeÍóje, dr. Alftildi
Gytirgy - Rév8 Zĺt.. igazgatósági tag, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója, Acs
Péter - Józsefuárosi KözerĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetď1e, Mach
Jĺózsef _ Jőzsefvárosi K<jzterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat vaľostizemeltetési

vezető; Kovács Baľbaľa . Józsefuárosi K<ĺzösségi Házak Nonpľofit Kft. igyvezető
ígazgatőja, Biál Csaba - Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési SzolgáIat vezetője, Koscsĺíné
Kolkopf Judit - Józsefuárosi Egyesített Bölcsődékvezetoje; Nagy Gáborné _ EMBI KĹĺlsős

bizottságítag;Patatics Balázs - EMBI Külsős bizottsági tag;l|{áté András _ EMBI Külsős
bizottsági tag; Vámos Andrea - EMBI Kiilsős bizottságitag;



Egry Attila
Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, a BRFK VIII. kerületi Rendőr-
kapitányság vezetőjét, a KerĹileti Tuzoltő parancsnokság vezetőjét, az
iĺtézményvezetőket, a Hivatal munkatársait és a vendégeket.

A Közmeghallgatást nregnyitj a.

Távolmaľadását bejelentette dr. Kocsis Máté polgármester úr, késését Santha Péteľné

alpolgáľmesteľ asszony je|eńe. Megállapítja, hogy jelen van 15 képvise|ő. Az egyszeriĺ
szótöbbséghez 9 szavazat szükséges. Az sZMsZ 16, $ (1) bekezdése éľtelmében a
meghívóban kikiildött napirendi javaslat szavazása k<jvetkezik.

Egry Attila
S zav azásr a b o c s átj a az alábbi nap irendet :

1. Ktizmeghallgatás

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Testiilet 13 igen, 0 nem, I tartőzkođással a napirendet elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlsBI,o
A HATÁRo Z ATH) Z AT ALH) Z EGY S ZERÚ S Zo ToB B S Éc szÜr sÉcB s
HATÁRoZAT
(Komássy Ákos képviselő nem vett ľészt aszavazásban\
26012014. (KI.lS.) 13IGEN 0 NEM l TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet az alábbi napirendet fogadja el:

Napĺrend:

Napiľend 1. pontja
Ktizmeghallgatás
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté- polgármester

Egry Attila
Ügyrenđben megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Köszönti a jelenlévőket. Azokéľt szeretne szót emelni, akik nem lehetnek itt. A Józsefuaľosi
Ú;sag is hirdette, hogy a kĺlzmeghallgatás este 18 órakor kezdődik. Szerinte a Képviselő-
testtilet SZMSZ-ével ellentétes az,hogy kevesebb, mint 8 nappala kclzmeghallgatás időpontja
előtt - ami egyben egy képviselő-testületi tilés is _ ezt önkényesen megvákonatják.

I
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Láthatő, hogy még dr. Kocsis Máté polgármesteľ úr sem értesü|t avźĺLtozásľól' hiszen nem tud
jelen lenni, eszerint máshoz sem jutott e| az iđopontváltozás tlire. Az is lehet' hogy nem
tudnak dolgozó emberek itt lenni munkaidejfü miatt. Felelőtlennek tartja azt,hogy az utolsó
p i 11 anatb an me gv áItoztaÍtźlk az időp ontot.

Egry Attila
Aki nem tud itt lenni, az az intemeten online tudja követni az iilést. A Polgáľmester Ur - aki
nem hatalmazta fel a Képviselő Urat aľľa, hogy a nevében ĺyilatkozzon _ betegség miatt
maradt távol', nem azért, amit Képviselő Ur nyilatkozott. További vá|aszaďásramegadja a szőt
Jegyzo Asszonynak.

Danada.Rimán Edina
A közmegha||gatás az SZMSZ-ben meghataľozott módon lett összehíwa. A 8 napos
összehívási határidő a rendes testiileti iilésre vonatkozik, és az minden hónap első csütöľtĺjkén
van. Ez nem, így 2 nappa| előtte kell meghirdetni, tęhźt az SZMSZ-nek megfelelően lett a
közmeghallgatás <jsszehíwa.

(Kaiser József képviselő 8 óra I5 perckor megérkezett a Kozmeghallgatásra, ígł a Képviselő-
testület létszáma I6 ftíre emelkedett.)

Egry Attila
A terem tele van, ezért ugy gondolja, hogy nem meľĹĺlhet fe| az az aggźůy, hogy valaki ne
értestilt volna azidőporlvá|tozásró|. Egyébként a korábbi években is ennyien jöttek el.
Megadja aszőt dr. Sĺíľa Botond alpolgármestemek.

Dľ. Sáľa Botond
Jelzi,hogy fogadóórájan bárki megkeresheti, aki most nincsen jelen.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Jegyzo Asszonýó| kérđezi, hogy a közmeghal|gatts' miért ľendkíwli ülésen keretében
taÍtjtů<, meľt eddig rendes ülésen tartottźlk?

Egľy Attila
Y źt\aszadásľa m e gadj a a szőt J e gy ző As s zonynak.

Danada.Rĺmán Edina
Az SZMSZ alapjźn a rendelet csak az összehívásľa vonatkozóan taľtalmaz ľendelkezéseket,
ami aŻ. je|enti, hogy a Testület tilésére vonatkozó szabźt|yokat kell alkalmazni az
összehívásáta, a lebonyolítására nincs szabáIyzat, tehát még az sem mondható, hogy ez egy
képviselő-testtileti ülés.

Egry Attila
Komássy Akosnak adja meg aszőt.



Komássy Ákos
Ez egy képviselotestĺileti ülés a hatá|ybaĺ Iévő szabályok szeľint, és 7 napos az ĺlsszehívási
hataľideje. Megszokottnak taĺja, hogy a Hivatal úgy magyaľézza az értelmezéseket, ahogy
neki előnyĺisebb. Az az ügyrendi javaslata, hogy napoljak el a közmeghallgatást 18 őráta,
hiszen akkorra |ett szabá|vosan összehíwa.

Egry Attila
Megadja a szőt đľ. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Az a javaslata, hogy tartsák meg most is és 18 órakor is a közmeghallgatást azért, hogy aki
nem tudott jelen lenni most, az 18 &akoľ feltehesse kérdéseit.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Szerinte cinikus az a megsegyzés, hogy az interneten online kĺjvethető a közmeghallgatás,
meľt aki dolgozik, az a mllĺlkahelyén nem tudja követni, és ha kérdése lett volna, ak<kot azt

sem tuđja feltenni. Az a javaslata, hogy taľtsák meg most, és taľtsanak egy másik
közmeghallgatást januaľban is. Kéri, hogy a jĺivőben délutani, esti időpontok legyenek
kittĺzve.

Egry Attila
Ügyrendben kérek módosító indítvĺáný Komássy Akos és Erőss Gábor képviselő urak. Dľ.
Eľőss Gábor kérte, hogy este 18 óľakor is legyen még egy közmeghallgatás tarfua.
Komássy Képviselő Ur visszavonta a saját javas|attŃ.

Szavazźsra bocsátja dr. Eľőss Gábor képviselő módosító indíwźnyát, mely szeľint a
Közmeghallgatást két részletben tartsák meg' reggel 8:00 órakor és az ercdetileg meghiľdetett
2014. decembeľ 18. 18:00 óľakor folytassák azt.

Egry Attĺla
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 3 igen, 11 nem és 2 tartőzkodással a módosítást
elutasította.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIsprÓ
A I{ATÁRo ZATH)ZATALH)Z EGYSZERŰ SZoToBBSÉc szÜrsÉcBs
IIATAROZAT
26U2014. (xlr.18.) 3IGEN 11I\'EM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgł dÓnt, hogł nem fogadja eI dr, Erőss Gábor képviselő módosító
indínónyát, mely szerint a Közmeghallgatóst hét részletben tartsák meg, reggel 8:00 órakoľ
és az eredetileg meghirdetett 20]4. december 18. ]8:00 órakorfolytassák azt.



Egry Attila
Ügyrendben több felszólalás nem lévén a közmeghallgatást megnyitja.
A 20|4. évi kozmeghallgatásra a kertilet lakói előzetesen, írásban 34 kéľdést tettek fel'
amelyre a v á|aszo\ at a Hivatal illetékes ügyosztályai elkészítették.
Bemutatja Csúry Akos moderźĺtort, akinek át is adja a közmeghallgatás vezetését.

Csúry Ákos
Kosz<jnti a jelenlévőket és azokat, akik weben követik azi|ést.
Röviden ismerteti a Magyarország helyi ĺinkormányzatairől sző|ő f0I1. évi CVXxxx.
törvényközmeghal|gatásravonatkozószabáIyát.

M?itv.54. S
,,A képviselő-testiilet évente legalább egyszet előre meghiľdetett közmeghal|gatást 1'art,

amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi k<ĺzĹigyeket
érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az elhangzott javas|atta, kérdésľe a
ktizmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül válasń.ke|| adni.''

Tájékoztatásként elmondja a kĺizmegha||gatás befejezésének tervezett időpontját - amely 10

óra - és egýttal kéri a jelenlévők kĺjzremúködését a Közmeghallgatás gyoľs lebonyolításélhoz.

Ismerteti a főbb témakoröket:

1. Józsefuaľos újjáéptil' ezen belül:

- köZterületekrehabilitációja

- tarsashrízifelújítások

- kerületfejlesztés

- Orczy negyed program

- Auľóra utcai Rende|óintézet megújítása

2. Kozbinonságga| kapcsolatos kéľdések

3. Váľosĺiemeltetéssel kapcsolatok kéľdések

4. TarsashtŁakkal kapcsolatos ügyek

5. Áltata''os igazgatási és építés-ig azgatási iigyek, egyéb hatósági tigyek

6. Idősekkel kapcsolatos intézkedések

7. Kulturális ügyek

8. Családtámogatási, egészségügyi ügyek, szociális ellátás

9. Bĺjlcsődei, óvodai ügyek



Felkéľi a Szęrvezési és Képviselői Iľoda munkatársait, hogy az írásbanbeétkezett kérdésekľe
elkésziilt vá|aszokat osszák ki.

Válaszok kiosztása

Csúry Akos
Felkéri a jelenlévőket, aki most megkapta a kérdésére aváIaszt, tanulmányozza át, tekintettel
arľa,hogy elég részletes és kimerítő vá|aszt igyekeztek adni a megfelelő ügyosztályok a feltett
kérdésekľę. Ha valaki űgy érzí, hogy a kapott vá|asz nem kielégíto, amégmegváIaszolatlan
kérdéseit az adolt témakörnél tegye fel.

Megkéľi a jelenlévőket, hogy hozzásző|ásuk során je|ezzék előre, ha nem szeretnék, hogy
fenykép, vagy egyéb felvétel készüljcin róluk.

Egry Attila
Dr. Erőss Gábor tigyrendben kérthozzásző|ást, aszőt megađja.

Dľ. Erőss Gábor
Szeretné a figyelmet felhívni alľa, hogy az irásbaĺ feltett kérdésekľe a vźiaszt sokan nem
tudtak most személyesen átveĺmi, ezt anrĺak fudja be, hogy a meg:lźitońatott időpont miatt
sokan nem tudtak eljonni. Két|binosítsfü, hogy ezek az embeľek 18 órakor át tudják venni
írásbeli vá|aszlkat. Biaosítja a lakosokat, hogy ő jelen lesz 18 órakor és fogadja azokat, akik
eljönnek.

Egry Attila 
.

Képviselő Ur megnyugtattsára elmondja, hogy azok, akik most nem fudták átvenni
válaszukat, postai úton fogják megkapni, illetve, ha ma este 18 órakoľ befaradnak - hivatali
munkaľenden kívül ugyan' de _ átvehetik személyesen is.
Továbbá,ttĄékoztatja Erőss képviseIő urat, hogy ez teljesen megszokott dolog, hogy nincs itt
mindenki, aki a kérdését írásban benyújtotta, meľt tudja, hogy válaszźúmeg fogja kapni postai
úton. Tavaly is kĺiľtilbeliil ilyen aľrányban jöttek el azírźsbankérdezok. A szót megadja Csúry
Akosnak.

Csúry Ákos
Első pont:

1. Jőzsetváros újjáépůĺl' ezen belül:

- köáeľületek rehab1|itźrclőja

- tarsashźzife|tĄitások

- kerületfejlesztés

- orczy-negyeđ proglam

- Auróra Utcai Rendelőintézetmeg,űjítása



Megadja a szőt az e|ső hozzászőIőnak. Kéri, hogy nyilatkozzaĺak arról, hogy fenykép
készülhet-e.

AratőLász|őné
Készülhet fotó. Régóta Horváth Mihály téri lakos. Kĺlszönetétfejeziki Polgáľmester Úmak és

az onkormányzatnak, hogy széppé,űjjá',varázso\ták a teret. A jégpáIyának is örĹil a közĺisség,
az iskolás gyerekek miatt. Adventi koszorút is szépnek taĄák. Az őrzőknek és fenntartóknak
is kĺiszönetét fejezi ki.

Csúry Ákos
Megadja a szőt a következő felszólalónak.

Andľovics Maľtina
Nem szeretne fényképęt. Kľízislakásban lakik. olvasta, hogy lehet méltányosságból lakhatást
kérni, ezt klnéI kell benyújtani? Továbbá sérelmezi, hogy a lakáspálytlzaton elpontoztźtk az
arryagát és azíI|etékesnél lassan egy éve nem sikerĹilt megľeklamáIrua.

Csúry Ákos
Yźiaszadásra megadja aszőt Kovács ottónak.

Kovács ottĺó
A lakhatással kapcsolatban elmondja, hogy a Kisfalu Kft-hez ađhatja be a kérelmét. A
p á|y ázattal kap c s o l atb an ígéri, ho gy ő maga fo g utĺína j áľni a p aĺĺasznak.

Csrĺry Ákos
SzőIítja a következő felszólalót.

Rácz Máľia
A Város Mindenkié hajléktalan tagja. Kérdezi,hogy az Orczy negyed lakóival mi lesz bontás
uttn? Kapnak-e elhelyezést a nagycsaládosok? Hogyan biztosítjak a lakhatást a hátralékos
béľlőknek? Az tires Iakásokat miért nem osĄź/ľ- ki a rászorulóknak? Mién hagyjfü, hogy a
gyermekeket elvegyék állami gondozásba szüleiktől csak azért, meľt nincs hol lakniuk? Miét
hagyják leromlani az ĺinkoľmźnyzati lakásokat ahelyett, hogy szociális pľogram keretében
felújítanrĺk? Az oĺlkormźnyzatnak ideje lenne felelősséget vállalni a szegény családokért!
Híába mennek a családok a Gyermekjóléti Központhoz segítségért, ha átmeneti otthonba nem
helyezik őket, meľt 1 éves vaľólistaľa hivatkoznak.

Csúry Ákos
Minden tisztelete a civil szervezeteké, de itt Józsefuaros ügyeiľőlkell bęszélni, ha lehet, akkoľ
eľľe szorítkozzanak. Valamint kéri, hogy magánemberként tegye fel Rácz Mźtria a kérdését és

ĺe az i|Lető csoport nevében.
Yá|aszađásra megadja a szőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
Áttalános kérdésekkel kapcsolatban fud válaszolni. Jőzsefvźrosban nem folyt és folyik
kilakoltatás. Szociális programokat folytat az onkormttnyzat, amely máľ sikeľesen meg is
valósult, például a Magdolna Negyed Program.



Itt sem kellett a lakóknak elköltözni, ez a Legnehezebb részę a keriiletnek, mégis már a III.
ütembęn tartanak, és még tovább folytatják a munkákat. Az orczy negyedben is hasonló
elképzelések mentén kívanják megvalósítani aZ elképzeléseket. Nem szeretne senkit
elköltöztetni, Yagy kikergetni a kerületből, sőt szeretnék' ha szociálisan megújulnak és az oI1.

élőknek lenne lehetősége becsatlakozni a munka vi|ágába és társadalmilag fel tudnanak
zárkőzĺi. A köĺertileteket (utakat, paľkokat), bérházakat, társashtzakat is szerctnék ezzę|
e gyetemben felúj ítani.
Csak az idei évben 400 millió Ft-ot költöttek önkormáĺyzati tulajdonú bérhźzal<ra, íIletve 2
milliard Ft-ot a társasházakfeLujításarapá|yázati úton. Ez jelenti a Magdolna negyedet, Palota
negyedet, illetve számos egyéb helyen lévő keľĺileti tźttsashénakat is. Ugy gondolja,hogy az a
tematika, ami 2010 óta folyt, ami a pľogľamjukban Szerepelt, sorra valósul meg, úgy
intézméĺyek, úgy iskolák, úgy óvodak és közterĺiletek esetében is. Most a 20I4-es évtőI az
önkormányzatibérhźzak és tarsasházakmegújítása afő cé|ja az onkoľmźnyzatnak. Ennek a
része az orczy negyed megújítása, melyet uniós és állami forrásból kívĺĺnnak megvalósítani.
Látni kęll, bogy ez egy hata|mas munka. Itt is legalább 7 milliárdos ťlnanszítozásľa lesz
sztikség, és ľengeteg munkĺáľa, mint a Magdolna negyedben, ami 10 éve újul.
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek, mivel nem ügyrendben jelentkezik, ezért
feltéte|ezi' mint helyi lakos kíván hozzásző|ĺi' amihez joga van.

Komássy Ákos
Megjegyzi, hogy kĺjrülbeliil 70 kilakoltatás volt Józsefuaľosbal az elmúlt ídőszakban, ezt
Jegyzó Asszony tź!ékoztatásábóltudja. A Horváth Mihály térľel kapcsolatban elmondja, hogy
a játszőtér teljesen felszámolásra került, eltűntek a játékok. Polgáľmester Ur ígérte, hogy egy
éven beliil újra lesz játszőtér. Jelzi, hogy nem tartja jónak' hogy a mtijégpá|yán az
ingyenesség a gyeľekek számáta délelőtt lett meghatátozva, délután pedig fizetős. Kéri
Alpolgármester Urat, hogy jáľjon kĺizbe azza| kapcsolatban, hogy a téli szünetben is tudjak
használni a jőzsefv árosi gyerekek a jégpá|yát.

Egry Attĺla
A kilakoltatással kapcsolatban elmondja, hogy az mind jogerős bírósági íté|et alapján történt,
Józsefüaĺos onkoľm źnyzata jogkövető, tehát ezt végre kellett hajtani. A játszőtéruel

kapcsolatban elmondja, hogy az éIetreszélyes állapotban volt, ezért kellett elbontani, ezt
tavasszal vĺĺľhatóan újra építik és lesz jźńszőtér. A műjégpźiytra az áItalźnos iskolák a
toľnaóra keretében kivihetik a gyerekeket délelőttönként korcsolyĺŁni. A felvetését, miszerint
a téli sziinetben is déIelőtt ingyenes maradjon, megfontolj ák és egyeńetnek az illetékessęl.
Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek, de kéri, hogy a megielent lakosok hozzásző|ását
tartsák most előnyben, hiszen egy képviselő báľmelyik testiileti ülésen hozzátud szólni.

Jakabff Tamás
Ana hívja fel a figyelmet, hogy a Kisfalu Kft. éves beszámolójában mindig számszeruen
szerepel, hogy mennyi kilakoltatás volt, és ő amióta testületi tag,még sosęm volt nulla.
A családok átmeneti otthonára lenne igény, tehát kellene egyet létesíteni a keľületben is.

Egry Attila
A Kisfalu Kft. báľmelyik beszámolójában |áthatő
történt. A hölgy azt k&đeńe, hogy tcimegesen
számítaĺi, eznemigaz.

kimutatás, jogerős bíľósági ítéIet a|apján
az Orczy negyedben kilakoltatásra kell



Mindig cserelakást szoktak bi'ztosítani ilyen esetekben, de aki nem szeretne ezzel a
lehetőséggel élni, azt pénzbeli megváltással szokták renđezn| amiből vehet Józsefuárosban
lakást.
Továbbiakban megadj a a szőt Csúry Ákos moderátornak.

Csúry Ákos
Kéri' hogy az ađott témakör<jkhoz tegyék fel kérdéseiket. Megadja a szőt a következő
felszólalónak.

Burnyák Lász|őné
52 éve él a keľiĺletben, a Baľoss utcában. Komássy Akos képviselőnek jelzi, hogy az értesítést
akozmeghallgatás időpontjánakváltozásáról időben megkapta, még örĹilt is, mint nyugdíjas,
hogy reggel kerül megtaľtásra. Megkapta a vá|aszát, đe sajnos nem elégedett vele. A
hulladékgýjtőkkel kapcsolatbaĺ azt kéri, hogy a kukfüat helyezzék át máshova, meľt
ttĺrhetetlen piszok és hangzavaľ van a gffitők körül. Többszöri kéľésľe sem kertilt el onnan a
gyujtő. Ezek mellett kĺiszönetét fejezi ki Józsefuaros megúju|ásáért. Továbbá sokan kérték,
hogy a kaľácsonyi világítást he|yezzék vissza a Horváth Mihály téľen tulľa is végig a Baross
utcán. Kéri, hogy aKá|vátíatér környékét is tegyék rendbe, főleg a virág|ádźk'ra gondol.

Csriry Ákos
YáIaszadásra megadja a szőt dľ. Sara Botond alpolgáľmester úrnak.

Dr. Sáľa Botond
Ismeri a problémfüat valóban beszéltek róla. Személyesen fog az FKF-fel egyeztetni, hogy
hogyan lehet ezt a problémát megoldani. A díszkivilágítással kapcsolatban elmondja, hogy
egy eld<intött kérdés volt, de ha nem tudjak idén megoldani, akkoľ ezt jövőre meg fogják
tenni. A Baross lltca azon szakaszźnak a rehabilitációja tekintetében a FőépljésszeIki fognak
merľri és meg fogjak nézni, hogy mit lehet tenni. A Józsefuaľos Ujjáépül a nagy
kĺjzteľületeknek a felújítását is jelentette. Ez nem ań' je|entí, hogy a kisebb kđzterületeknél,
ahol van mit tenni, azt befejezték. A társashźzak felújítása is fontos, đe a kozterĹiletek
felújítása is. Ez egy olyan csomagba fog keľülni, amelyet meg fognak vizsgálni és ezt is el
fogiák végezní. Köszöni, hogy felhívta a figyelmét erre a pľoblémaľa, ugyanis képesek ennek
a feladatnak a megoldásáľa.

Csrĺry Áľog
Budaházy Ur írĺĺsban tett fel kérdést, és aľra megkapta a vźiaszt. Megadja a szőt ľészére és

megkérđezi, hogy fénykép késziilhet-e?

Budaháry Gusztáv
Fénykép Ĺé.'iilh"t' két kérdést tett fel, az egyíket a Polgármester Úrnak, a másikat dľ. Sáľa
Botond alpolgáľmester úrnak. Szépen ĺisszevontfü és sikeľült eliminálniuk a kérdésekľe
adandó pontos vźiaszokat. A Magdolna Program és a béľlakások ügye a tematikában nincs
benne. Reméli, hogy az MNP-III. ügye még mindig téma. Visszatér az íľásban feltett
kérdéseire. A bérlakás kérdésekľe tett fel konkrét kérdéseket, gyakorlati|ag a több bérleményi
jogot jogellenesen bitokba taľtó neppeľek ügyét, akik az ĺinkormányzati bér|akásokat évek,
évtizedek óta bitoľolják. Ezekbő| abérlakttsokból nagyon magas fekete bérleti díjat szedtek,
és még az onkoľmźnyzat felé is ťlzet a bérlő. A vźiaszban azt írták, hogy címmel és néwel
íqa meg, de az adatvédelem és a személyiség védelmének szabályait figyelembe kell venni.
Ezt akérdést már tíz éve mindenféle foľmában feltette. Soha semmiféle választ nem kapott rá.



Kon}ľétan ki kellene vizsgálni eń" akérdést, az ĺ.ires lakások száma sem 488, hanem hatszor
annyi, mert diszfunkcionálisan üzemeltetett lakásokľól van sző, amelyek olyannál van, akinek
például zug|ői villája van. Kocsma, disco, đroglanya, boľdélynak - lehet vźiasztaĺi -
iizemelteti a |akását. A béľlőtarsai megbízták azzal, mondja el, hogy októberben saját
pénzĹikből és erejükből kitisztítottfü onnan a díleľeket és a jogosulatlanul ott tartózkodó
lakókat. Most új díleľnemzeđék van ott. Házmesteľ progľamot igértek, nincsenek
házmesterek, csak hźztakafitők vannak. A házmester 150 éve létezo szakma, amely
képzettséget igényel. A lakók ľettegnek most is, embeľi okádék, vizeIeI, és ttľülék tengeľ van.
Ha valamiveljavult is a helyzet, de ennek a kérdésnek a megoldása nem egy közmeghallgatás
keretében fog megoldódni. Kéri, hogy adjanak tisztességes válaszokat. Hétkoznapi pľoblémak
konkĺét meg!árgyalását kéri, mert élet- és lakhatási válság van. Éheznek az emberek, nyirkos
odvakban laknak. Ez avźtlasz nem válasz. Mikor kap konkľét váIaszt a feltett kéľdéseire?

Csúry Ákos
Megadja a szőtváIaszadásra dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sáľa Botond
Amit elmondott Budahźzy IJr, annak a|apján egyen érdektĺ felek a lakásgazdźikodásban.
Azok a bérlők, akik nem haszná|jźl<' valamint nem rendeltetésszertienhaszntůják a lakásokat
azok kĺjzül volt a 70 kilakoltatás is. A nedves lakások felújításában nagyban segítene, ha az a
közel egy milliárdos kintlévőség bérleti díjban az onkormtnyzat kasszájábarl lenne. A
ttĺsasház, és a bérhtn felújítások mellett ptrhuzarrrcsan a bérleményeiket is meg fogják
tisztítaru attől', amit elmondott Budahazy Uľ, meľt a kozvagyonban így |esz ręnd. A
drogkérdésbęn a drogdílerek felszámolása nem az onkorményzat fe|ađata, hanem ľendőľségi
kérdés. A táĺsashźz és bérhaz felújítása feltétele annak, hogy rend legyen a bérleményekben
is. Üzeni a jogtalanul lakóknak és a béľlőknek is, hogy most hagyják el a lakást, mert bírósági
jogszenĺ úton kereszťtil fogiak őket kilakoltatni. A közvagyon felhasználása és gazdá|koďásá;ra

vonatkozó igazságérzet nem trĺr meg olyan dolgokat, mint amely problémákat felvetett. Meg
fogiák oldani eztís.

Budaháry Gusztáv
Dr. Saľa Botond jóindulatával egyeÉrt és elfogadja. De kimondja, hogy ttlbbnyire roma
identitású embeľekĺől van sző, akik szerencsétlenek és kénytelenek ezt a szo|gá|tatást igénybe
venni, és a nepperek is többnyire roma identitásúak, de nem faji kérdésről beszél. Azokat
viszont meg kell védenitik, hiszen ezek kiszolgá|tatott emberek és 17 htyban ismeri ęzęket a
ľettegő szerencsétlen embereket, akik 80.000.-Ft-okat ťlzetnek az önkormányzati lakb&re|
egyiitt, 30-40-50 ezer fonntot fizetnek a neppernek' meľt súlyosan fenyegetve vannak. ot is
megfenyegették. Most azomal kell csinálni valamit, frfu délutĺín. Meg kellene hallgatni,
azokat a megoldásjavaslatokat, amelyeket máľ többszĺiľ megtettek. Ezeket mĺĺľ elfogadta
Polgármester Ur dicsérő szavakkal. Hogy miéľt nem valósult meg, meľt szétvęrték, aZ az
ĺinkormĺányzati apparátus, aki ebben nem volt érdekelt.

Csűry Ákos
Megadj a a szőt Felker Juliannanak.

Felker Julianna
A kĺjzteľĹĺletek felúj ításáva| kapcsolatban kapott váIaszban egy pici hiányosság vaÍI, az
őrzéssel és az őrzolĺJľ'el mi van? Két teľet szeretne megemlíteni. a Kálvária téren luxus
he|yzete van az órzo-véđonek.
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A Horváth Mihály téren az őtzonek még egy picike bódé sincs, ahova be fudna húzódni. Van-
e valami remény, hogy a he|yzetén is javítsanak? Tava|y is volt magányos időseknek
kaľácsony, mikoľ lesz, és hol lehet arra jelentkezni?

Csrĺry Ákos
Me gadj a a szőt Y ár ađi Gize||a intézményv ezető asszonynzrk.

Váradi Gizella
Decembeľ 23-án 13 órakor a Családsegítő Szolgálatban |esz az egyedtilállók karácsonya'
Azokat is szívesen |átjtLk, akiknek nincs családgonďozőja, baľki mehet, szeretettel várjak. A
Kiss József utca és a Népszínház utca saroképiilete. Kéri, hogy előzetesen je|ezzék
részvételtiket.

Csúry Ákos
Megadja aszőt vaľosüzemeltetés ügyben Acs Péter úmak.

Ács Péteľ
A Hoľváth Mihály téri őrzés és az ezzel kapcsolatos őrbódé vizsgá|ata folyamatban van. A
jégpźiya, és az adventi vásĺíľ miatt sajnos nem fudnak intézkedni, de jĺivőľe megoldást fognak
keľesni.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt Dallos Juditnak.

Dallos Juđit
Egy nyugdíjas is ľagaszkodik ahlhoz, hogy 7-8 nappal előbb tájékoztassak hiľdetmény
formájában akozmeghallgatásról. A felújított és a felújításra teľvezęttházakbanjelĺiljön ki új'
komfortos vagy legalábbis komfoĺtosítható, családos kľízislakásokat az onkormányzat.
Szakmailag az a he|yes eljaľás, ha a szegény sorsú segítségľe szoruló családok nem a
legĺosszabbhźĺzakba,kvźní gettóba kertilnek, és nem egy kupacban vannak, hanęm szétszőrva
egy befogadó jó környezetben, meľt akkor sokkal jobban integrálódnak. Ez a sikeres
reintegráciőnak az egyik feltétele. Ilyen lakás nincs, nagyon rossz körtilményeket biztosít az a
lakás, amely effe a célra szolgál, ennek a komfortosítasát nagyon gyorsan meg kellene oldani.
Anyagi forľást kellene biztosítani, és a jogszabályi lehetőségeket számba venni, és soľon kívül
engedélyeztetni kellene ezeket a keze|ő szewezeteknek, valamint a bejutás feltételeit, az
elbírálás fo|yamatát' az ügyfelek és potenciális ügyfelek részére kĺjzvetíteni kellene online, és

offline foľmában az onkormźnyzat és a Családsegítő Szolgálat honlapjan is.

Csúry Ákos
Me gađj a a szőt Vaľadi Gize l l a intézményv ezető asszonynak.

Váľadi Gizella
A Józsefuaľosi Szociális Szolgźůtato és Gyeľmekjóléti SzolgáIatnak 4 db l<rĺzislakása van,
ebből 3 komfort nélkiili, arĺi an"jelenti, hogy fiirdési lehetőség a konyhában van, külső WC
van, ami csak ehhez aZ egy lakáshoz tartoző és csak a lakásbaľr lakó kríziscsalád használhat.
Zárhatő, és minden évben, amikor a családok cserélődnek kifestik és karbantartiák a WC-t.
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A komfoľtosítás folyamatban van' áraján|atot kértek a Kisfalu Kft-től a 3 lakás
vonďkozásában' A wwwjszszgyk.hu honlapon teljes körtĺen megla|źtlható a Lélek Program,
és a kľízislakáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás is.

Csúry Áko'
Megadja aszőt dr. Alft'ldi György úrnak.

Dr. Atfüldi Gytirgy
A felújítási programban nagyon sok volt a lakások komfoľtosítása mind a tfusashźzakban,
mind pedig abérhźnakban. A Magdolna Program 700 önkormányzati lakást érintett, ennek
túlnyomó ńszébe a komfortosítás is bele tartozott. A Magdolna negyednek még vannak
kiegészíto programjai, például tavaszrapá|yańak még nem nagy, hanem kisebb felújításokľa
is, mint például a vizes lakásokľa, valamint a gázbekotésekĺe is. Ha megnyeľik eń. a fonást,
akkor ęzek a lakások mar be tudnak keľülni a programba.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt lgĺácz lbolyanak.

Ignácz lbolya
A Horváth Miháty téń régí telefonközponttal kapcsolatban javasolja, hogy a régi géptermet,

amely egy hatalmas terem, szíl.lháznak, mozinď<, nagyobb rendezvényközpontnak ki lehetne
alakítani, meľt pusztul. Nem szeretné, hogy olyan sorsra jusson, mint a Baľoss utca 40.

Csúľy Ákos
Megadja a szót dľ. Sara Botond alpolgármester úľnak.

Dr. Sára Botond
Az épu|et a CIB Bank fulajdonában van' egy befektető vásaľolta meg, aki csődbe ment.

Éĺtékesíteni kívárjĺík az épu|etet, amely nem egyszenĺ. Funkcionálisan nagyon nehéz, mert ez
telefonkĺizpontnak épült, aki megvenné, annak nagyon sokba fog keľülni a belső átalakitás.
Egy magyarországi egyetem mar érdeklődött a megvételről ebben, a CIB Bankkal mar
tárgyaInak. Azza\ egyetért, hogy jó lenne, ha ez az épi|et megújulna, és eľe most jó esély
van.

Csr'iry Ákos
Javasolja, hogy lépjenek tovább a meghiľdetett napirend alapján. Akinek a napirenddel
kapcsolatbarl ahelyszínen megfoga|mazőđott kérdése van' az illetékes ĺjgyosńáIy képviselői
öľömmel, készséggel tźtjékońatnak a válaszaíIcőI. Aki írásbaĺr kapott vá|asń., és.nem volt
megelégedve a kápott válasszal azok fordulhatnak azugyosztályok képviselőihez. Attérnek a
2. napirendi ponthoz, előtte megadja a szőt Segyevi Zo|tźn rendőrkapitány úrnak, meľt
Buđaházy Úľ éľintette a đrogkérdést' és vfujaahiteles váIaszźĺt.

Segyevi Zo|tán
Budaházy Una| már a szomszédsági rendőrfórumon is találkoztak, és beszéltek akźlbítőszer
terjesztéssel kapcsolatban. A rendőľkapitányságnak egy nagyon kiemelt feladata. Voltak
olyan intézkedések, amelyek már lezáru|tak a kábítószeľ terjesztés vonatkozásában. A tegnapi
nap folyamán fogtak elkźhítőszerterjesztőt aDiőszegi utcában is.
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adni.

Csúry Akos
Megadja a szőt Bétanné Szabó Anikó részéte.

Bétánné Szabĺí Anikó
A Dankó utca 40. szttm a|atti ĺjnkormányzati bérlakásban lakik, a kamerákkal kapcsolatban
elmondja, hogy rendszeresen a hźnlk e|ótt az autókat feltcirik és ezen a részeĺ nincs egy
kamera sem. Szeretné kérni, hogy eľľe a terĹiletre tegyenek fel kameľát, mi ennek a módja,
hogyan lehet kérvényezní2 A rendőrségnél lévő statisztikai adatok alapjźn meg kellene nézni,
hogy hany autófeltĺirés ttiľtént a Dankó utcában.

Csúry Ákos
Megadja aszőt Acs Péter úrnak.

Ács Péter
A kamerafejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az onkoľmźnyzat beliigyminisztéľiumi
támogatással a jelenlegi kamerarendszert modernizálta, fejlesztette, sőt 68 újabb helyszínnel
bővítette. A Dankó utca Kálvaľia utca sarkán lesz egy plusz kameľa kihelyezve, ami a Dankó

közbiaonságźú' erősíteni fogja. A statisztikara vonatkozóarl nem tud adatot mondani,
a Kapitany úr, vagy ha elfogadja, akkor írásban 15 napon belül fognak majd vá|aszt

Csúry Akos
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármester úrnak.

Egry Attila
Dr. Erőss Gábor képviselő rľ ĺigyrendben szeretnehozzászőlni, megadj a a szőt tészére.

Dľ. Erőss Gáboľ
Jelezni szerctné, hogy voltak olyan jelentkezők, akik nem kaptak szót. Javasolja, hogy
tekintsenek el attól, hogy valaki külön vegye magához a szót, hogy újľa és újra elmondja,
hogy közĺigyben lehet csak felszóIaLru. Ezért nem tartja sziĺkségesnek, hogy kiilön kozpénzt
fordítsanak arra, hogy az emberekbe, a helyi lakosokba belefojtsa a szőt. Alpolgáľmester Ur
alkalmas arua, hogy vezesse az tilést, nincs szĺikség Csury Akos közremiĺkĺidésére, és fel is
tudnák gyorsítani az ülést. Így Józsefuáros közügyeiben a közmeghallgatáson minđenki fel
fuđna szólalni.

Eg.y Attila
Mindenkinek lesz lehetősége hozzźszőLni' valamennyire a meghirdetett tematikźůloz is
szeľetnék magunkat tartaru. Nincs akadáLya annak, hogyha végigérnek a témákon és van még
kérdés, akkor bárki hozzásző|hasson. AZt, hogy elmondjfü alkalmanként, hogy a
közügyekben kérik a hozzásző|ást, az egyszertĺen csak praktikus okokból van így. Nagyon
sok esetben saját egyéni üggyel jelentkeznek a lakosok, amelyeket a hivatalí fogadőőrál<on az
ügyosztályoknál kell je|ezni, vagy fogadóórán a képviselőknél, Polgáľmester Urnál,
alpolgáľmesteľeknél. A saját egyéni problémájukĺa itt nęm tudnak megoldást találni. A
közügyekben, ami a lakosság nagy számát érinti, azt ke|| elmondani, hogy meg fudják
érdemben oldani. A Hivatal munkatársai ezekęt azigyeketrogzítik és elkezdik felđo|gozni az
ülés utan és megoldásokat keľesnek a felvetett problémákĺa.
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Minden problémát meg fognak vizsgálni és be fogjak illeszteni a kĺjvetkező időszaknak a
fe|aďataíközé és meg fogjak oldani ezeketerejükhöz és lehetőségeikhez méľten. Évek óta így
zaj|Ik a közmeghallgatás, és ez egy jól működő rendszer. Visszaadja a szőt Csúry Akos
moderátor részére.

Csúry Ákos
A kozbiztonsággal kapcsolatos iigyben, megadja a szőt Dávid Zo|ttn részére. Fénykép
készülhet-e?

Dávid Zo|tán
Igen készülhet fenykép. A drogkérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a legtöbb esetben az
cĺnkormanyzatí tźtrsasházakbaĺ ttirténnek drog visszaélések. Ez ügyben mit tud teĺlli az
Oĺtkormtnyzat, akár a rendőrség, vagy a közterület-feliigyelet? Mennyire tud az
Oĺtkormányzat arcő|, hogy van egy ígynevezett drogtuľizmus? Külftjldről érkeznek
kábító szeľfo gy asńás, vagy árusítás célj ából Józsefu arosba.

Csrĺry Ákos
Megadj a a szőt Segyevi Zoltźtĺ rendőrkapitány úrnak.

Segyevi Zoltán
A tegnapi intézkedés is egy házon belül tĺjľtént. Vaľható, hogy a bűnelkövetés egy része be
fog szorulni a tttrsashźzakba, mert az utcai rendőri feliigyelet meg lett erősítve. A
tarsashiázakon beliil is intézkedni fosnak.

Csúry Ákos
Megadja aszőt Hoľthy Sándoľnak'

Hoľthy Sándoľ
A Szerdahelyi utca 18. szám alattí haznak a hazfe|ngyelője. Mióta a lakásfelújítások
megtörténtek az embereknek az egész morálja teljesen megváItozott.

Csúľy Ákos
Megadj a a szőt Posvai Zsuzsaĺlnának.

Posvai Zsuzsanna
A Képviselő-testület februaľ 5-ei ülésének jegyzőkönyvéből világosan kiderĹil, hogy az
onkormányzatnak nem az a célja, hogy az orczy negyed ľehabilitációja során minél t<jbben

cserelakást kapjanak. Megszavazttů< azt, hogy a pénzbeIi kompenzáció méĺtékét lecsökkentik,
abból a péruboI nem lehet majd Józsefuĺĺrosban lakást venni. Megfogalmazőđott az is, hogy
minél tĺjbben pérr'beli kompenzációt kérjenek, ne cserelakást. Ha teweznek egy szociális
varos rehabilitációt és ez konkľét, akkor hol elérhetőek erről a pontos tervek? Ezt tegyék
nyilvánossá! Az tiresen á1ló bérlakásokkal kapcsolatban úgy tudja, hogy a Józsefuaľosi
onkormanyzat most is folyamatosan arverezí a lakásait, az abból befolyó pénzt mire
fordítják?

Csúry Ákos
Megadj a a szőt Egry Attila alpolgármester úľnak.
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Egry Attila
Az onkormtĺnyzat aztmondta, hogy a forgalmi érték 80 %-áig biztosít forrást arra,hogy a

lakások bérleti jogának amegváItása megtĺiľténjen. Ez egy kisebb összeg, mint ami korábban
volt' ellenben cserelakást minden esetben biztosítanak az önkoľmźnyzati bérlő számáĺa. A
cserelakás azt je\enti, hogy több lakást is megnéz és kiválasztja abér|ő, és amelyik tetszik,
oda át tud költözni. Ez a dĺjntés sokkal inkább erősíti, hogy az onkormányzat cserelakást
szeretne biztosítani, az itt éIók maľadjanak a kerületben. Az a bérleti joggal rendelkező lakos,
aki nem kívan élni a lehetőséggel és ľagaszkodik apét:zbeli megváltáshoz és jogszabáIy írja
e|ó, az onkormányzatbiztosítja és a rendeletben meghataľozottmértékben ezt ki is fizeti, ha a
bérlő kéri. Poĺt az ellenkezőjéről van szó, mint amit kiolvasott a sorokból. Az orczy negyed
ľehabilitácíőjźlva| kapcsolatban pedig dľ. Alfi'ldi Gyĺĺľgy fog válaszolni.

Dľ. Alfiildi Gyöľgy
Régóta dédelgeti az orczy negyed programot az onkormźnyzat. Nagyon nehéz és összetett

probléma és mindenkinek a véleményéľe szfüség lesz, mert egyszeÍTe van jelen a szegénység
és a bűnözés. Nagy állami fejlesĺés jcitt létre a Ludovika program keretében, másrészt a
Diószegi vtca az egyik leginkább búnĺjzéstőt veszé|yeztetett. Egy tárgyalásos módszeľt kell
kigondolni. Az onkormtrlyzat elkezdte végig gondolni, hogy milyen feladatai vannak, benne

van a családok átmeneti otthonának a gondolata, benne van a munkahelýeremtés,
lakásfelújítások is. Az onkormźnyzat ań. vźrja, hogy milyen foľrásokkal lehet ezt az cĺsszeget

pá|yázni, a 2OI4-2O20 időszak.ĺĺak a tervszźĺnai még nem lźńszanak. De, hogy milyen
páIyazatok lesznek, és milyen módon fog a szociális vaľos rehabilitáció bekerĹilni, azt nem
lehet fudni. Amiéľt az onkormźnyzat dolgozik, ez ateri|et leginkább igényli a tĺĺmogatást, és

a Fővĺĺĺosi onkormanyzat aá" reméli, előnyben részesíti, hiszen olyan ľossz állapotú lakásai
vannak az onkormĺĺnyzatĺak. Februaľban volt egy lakossági fórum ott |eszogezte a

Polgármester Úr, hogy az ott élőkkel együtt kívánja eń aprogramot megvaIósítani. Most azt

vizsgá|ják, hogy milyen források és erők állnak majd rendelkezéstikľe aLlhoz, hogy ez a
program el tudjon indulni, és el lehessen kezdeni egy felelős kommunikáciőt a lakókkal is.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt Posvai Zsuzsannźnak.

Posvai Zsuzsanna
Amit elmondott Alfötdi TJr az a program szinten elérhető-e egy dokumentumban?

Dr. Alfiildi Gyłiľgy
Le van írva, másrésztől' az onkoľmanyzatnak a sajźt belső tervezése zĄ|ik. Addig nem tud az

emberek közé menni, ameddig nincs ľészletes program. Most még kész progÍam nincsen,
hiszen nem beszéItek az emberekkel, a kereteket próbáljĺĺk vizsgálni. Nincs olyan progľam'

hogy melyik haznak milyen felújítása lesz, és mi történik. Arról van sző, hogy az

onkormányzat fe|késn1| arra, hogyha lesz egy ilyen pľogram, akkor milyen módon kezd el

kommunikáIni az emberekkel, milyen módon veszi számba az eroforrásokat és az igényeket,
amelyek rendelkezésľe fognak állni.

Csúry Ákos
MegadjaaszőtSzilágyinéA|varezMartinaLuzi|iźnak.
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Szilágyiné A|v arez Martina Luzilia
A Szigony utcában lakik és adott be kérdéseket interneten, amire nem kapott váIasń, amit
kapott azt mát nagyon sokszor hallotta. A tfusasházaknál belső ellenőrzést keII végezni a
dľoggal kapcsolatban, a kozos képviselő' és a gondnok is fel a drogosoktól. A házakbőI
kidobálnak minden félét, például vizes flakont is dobtak maľ ki. A társasházak akkoľ
műköđnek jőI, ha a közös képviselő jőI végzi a munkźĄźt, és az emberek tájékozottak. De
sajnos eZ nem így van. A hźz ahol lakik a legmagasabb közös költséget ťlzető ház, pedig
semmiféle felújítás nem történt,borzasńő állapotban van' romos. Ha valaki jelentkezik kcizcis
képviseletre és eldĺintik, hogy e|végezheti ezt a feladatot, de kiderül, hogy nem jól csinálja a
dolgát, akkor miért nem veszik elaz engedé|yét?

Csúry Ákos
Megadja a szót dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sára Botond
Általános jelleggel vźiaszo|. A taľsasházi törvénynek a legdemokľatikusabb intézménye, hogy
a lakók váIasztják meg a közös képviselőt és válthatjak |e. En. a pľoblémát a lakókĺizösség
tudja megoldani. A jegyzőnek vannak a törvényben meghatározoÍt feladatai, đe a tźttsasház
működését és törvényességét e||eĺőrzi, nem a kĺjzos képviselőjét. A lakásból kihullott
flakonnal kapcsolatban a polgári törvénykönyv szeľint a társasház a felelős, nem
közbiztonsági ügy. A rendőrség, vagy a közteriilet-feltigyelet nem tudja ellenőrizĺĺ ań.,hogy
valaki a sajźt lakásából kihajít valamit, csak a polgári jog és az á|ta|źnos felelősségszerep. Ha
káľt okoznak például egy gépjáľműben, akkor elsősorban a lakásnak a tulajdonosa a felelős.
Ha nem lehet tudni ki a felelős, akkor atársashźz egyetemlegesen a felelős. Senki nem fogja
tudni ezt megoldani, csak a hŁ kozössége.

Csúry Ákos
Megadja aszőtdľ. Kovács Gabriella a|jegyzo asszonynak.

Dr. Kovács Gabľiella
A k<jzös képviselővel kapcsolatos engedély és egyéb kérdéskörhöz. Nem engeđé|yezi a
jegyző a közös képviselő mfücjdését. Ha megfelel a jogszabźiy źlta| meghatfuozott
paramétereknek, akkor nyilvántaľtásba veszi. Ez nem mérlegelés kérdése, ha megvan a
végzettsége és egyéb a jogszabźiy á|tal előírt feltételeknek megfelel, akkor a jegyzőnek
nyilvántartásba kell vennie. Törvényességi felügyeleti jogkĺiľe a jegyzőnek valóban van. Ez
egy viszonylag új intézmény, amennyiben a jegyző törvényséľtést tapasztal, akkor pert
indíthat a kĺiz<js képviselő ellen. Kĺizvetlen intézkedést, illetőleg szankciót a kĺjzös
képviselővel szemben soha nem alka|mazhat.

Csr'ĺry Ákos
Megadja aszőt Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Józsefuĺĺros ľehabilitációjanak kulcskéľdése abéthźzak felújítása. A kĺízisházak mindegyike
bérhaz. Hiába van 4-500 lakatlan lakása Jőzsefvtnosnak, ha azok lakhatatlanok. Volt olyan
páIyázatra kiít lakás, amelyre nem jelentkezett senki. A lakások túlnyomó többsége vagy
lakhatatlan,vagy olyan helyen van, ahová senki nem akaľt kĺjltözni.

1.6



Ha ezen nem javítanak, akkor Józsefuáros rehabilitáciőját akármilyen negyed felújító
pľogramokat sikeľül véghezviĺľri, akkor sem tudják eléggé előremozdítani. A ttrsasházak
felújításánálprioritást kapott az ĺjnkormtnyzati tulajdonú bérhźzak felújítása.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt Kátay-Barba Rafael Péternek.

Kátay-Baľba Rafael Péter
A Józsefuáros Ú3ságban meg volt hiľdetve, hogy társasházak és a kerületi lakosok javasolják,

hogy a biaonsági kamerákat hova helyęzzék el. A K<ilcsey utca Jőzsef körut saľokĺa
javasolták, hogy tegyenek biĺonsági kameľát, eznem valósult meg. Szombaton volt egy hete,

a rendőrség!ől azt az információt kapta - mert, tĺibb alkalommal is ki kellett jönnie a
ľendőrségnek - hogy a kamerát nem biztos, hogy flgyelik. Megkérdezte, hogy annak van-e
nyoma' hogy mikor és htnyszor jönnek kl aházba, akkor ís ań. a vá|aszt kapta, hogy annak
sem biztos, hogy van nyoma. Így nem tudja, hogy hogyan fudjak biztosítani akozbiztonságot.

Csúry Ákos
Me gadj a a szőt v á|aszađásra S e gyevi Zoltán rendőrkapitany úľnak.

Segyevi Zoltán
Folyamatban vaÍI a kamerafelvételeknek anézése, de nem úgy töľténik, hogy egy kamerát egy
kolléga, vagy końeľület-felügyeletnek a kollégája folyamatosarl nézi. Tobb kamerárő| van
sző, egy ember arĺig végignéz 30 kameľát az 30 perc' Igy ugyanazt akanerát 30 perc múlva
tudja újra megnézni. Ha a kotlegak kimennek és rogzítík a jelentésfüben, akkor a

kamerafelvételnek a visszanézése minden esetben meg kell, hogy történjen. Viszont ha a
kamera járőr izemmódban volt, akkoľ lehet, hogy elfordult a bűncselekmény helyszínéről
akkor nem ľögzítette a felvételt. De ezeket igyekeznek minél szélesebb köľben fe|haszná|ru az

elj ĺíľás és bizonyítás során.

Bódis Lajos
Rögtön 10 óľa van, és Csúry Ákostól, illetve Komássy Ákostól hangzottel, hogy rögtön vége

a közmeghallgatásnak.

Csúry Ákos
Nem mondott ilyet. A Kĺlzmeghallgatás válrhatő befejezési időpontját említette.

Bódis Lajos
Személy szerint, mint lakosnak furcsának ttĺrľre, ha a Képviselő-testiilet nem menne végig
saját napirendi pontjain. A harmadik témanáI taÍtaÍLak" és nyilván azért, meľt a lakosoknak
van mit mondaniuk. ,łz onkormźnyzatvá|asztása, hogy a Közmeghallgatást évente egyszer,

kaľácsonykot tĄa. Sikeľĺilt egy tľĹikkel az éľdeklődők egy részét ,,|erázní,,. Engedjék meg a

Iakóknak, hogy, aki most itt van, és mondanivalőjavaÍI, az megtehesse.

A varost tizemeltetni is szfüséges, és a fejlesztéseket fenn kelItaĺani, még hozzá jogszerllen.

Vannak olyan jogséľtések, amelyek alkalmasak arra, hogy magźn&deket szolgáljanak a

meghirdetett közcélokkal szemben. Komrpciós jellegű, a szabáIyoktól eltérő hasznáIatra

adjanak lehetőséget. Eľre szolgálnak olyan szabá|yok, amelyek próbáljak ezt akađá|yozĺĺ. Az
onkormanyzat ezeket az intézményeket nem mfü<jdteti, amelyek a Facebookon és különböző
beadványokban részletesen megtalálhatók.
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Nem foglalkozik a számáta kötelezően előírt jogintézményekkel, és ezze| ezeket a korrupciós
tendenciákat nem gátoIja. Az MNP-III. keretében megvalósult három társasház fiiggő
folyosójának a felújítása t<jrtént. Kiderült, hogy az Unió nem ťlĺanszitozza a |akők átmeneti
elhelyezését, ezért ismeretlen đöntéshozó úgy dönt<jtt, hogy a lakók nem lesznek
kiköltöztetve. Ezért heteken keľeszttil az ott lakók kiesés veszélyének voltak kitéve, męrt a'

kivitelező nem tökéletesen oldotta meg eń. a ptoblémát. ElozoIeg az onkormányzat ís űgy
gondolta, hogy műszakilag nem lehet megoldani a bentlakást. Miutan kideľĹilt, hogy nem
ťlnanszirozza az EU a kiköltöztetést, ezután dertilt ki, hogy mégis csak lehet. A lakók
beadványokkal fordultak ktilönböző helyekľe. Most az ugy az V. kerületi Kormányhivatalnál
van. A jegyző úgy nyilatkozott, hogy nem Iát elhárithatat|an kárt, illewe nem lát kĺjzetlen
é|efuĺeszé|ý, ezért a maga rész&őI nem látja az okát a beavatkozásnak. A Kormányhivatal
,,eltĹintette', az ugyet. A Dankó utcában két egymással szemben lévő hazat iĄítottak fel, és

telj es szélességéb en |ezárták a jźxdát mind a két oldalon . Ezt a rendelet szerint sęm lett volna
szabad, mégis megtették. A Képviselő-testtilet bizottsága utólag lega|izá|ta eń. a heIyzetet,
még hozzá úgy, hogy az Ep-Kar he|yszíntajztú kľitika nélktil elfogadta. Valótlan
helyszínĺaj zot adtak be. En. a he|yzeÍet jelezte a jegyzőnek, jelezte a Városüzemęltetésnek.
Yá|aszt nem kapott. A bejelentése után megszűntették a balesetveszélyes helyzetet. Kérte
ennek az ügynek a kivizsgálását, és kért kĺjzérdekű adatot, amelyre vźiaszt nem kapott. A
bizottsági döntésben 4 szakértő működott közre. Dr. Juharos Róbert a beszámolójaban
részletesen leírta, hogy ennek az eljźrásnak minden elemében személyesen tésń. vett. Igy a
Hivatalnak nem ktirĺryĺí eljárni ebben az esetben' de úgy gondolja, hogy a jegyzonek, illetve
az eIoterjesztő ügyosztá|yvezetőnek ebben személyes felelossége varĺ. Lezárják a jźnđát

szabáIýa|arlul, nem tudnak a gyalogosok kĺjzlekedni. A lakos bejelenti, kéľi az onkoľmźnyzat
szeľkesztőjét, hogy juttassa el a megfelelő helyre, meg is ígéľik, és utána nem történik semmi.
A bejelentés, a kĺjzéľdekű adatkérés, és a Kĺizmeghallgatás véleménye szeľint
jogszabá|ysértésekkel működött az e|mtilt felévben a lőzsefvźtĺosban. Megsértették az MNP-
III. saját kommunikációs tervét, amelyet cinkoľmányzatiręnde|ettel fogadtak el. Lakó fordul a
Kisfalu Kft-hez,kérdez konkľét dolgokat, amelyre nem válaszoltak. Megismétli, arra sem kap
váIaszt. A Facebookon megszúntették az onkormányzat oldalán a lakóknak a

fenyképfeltöltési lehetőségét. Az egyéru képviselőknek politikai felelőssége is van azokért a
tettekért, amit csinálnak. Véleménye szeľint teljesen osszezavĄa ezt az egyéni képviselői
felelősséget az, hogy a képviselők homályos tartalmú tanácsadói szerződésekkel
pluszjuttatásokat kapnak, különĺjs tekintettel az el|enzékiekĺe. A Keszt5nĺgyáľ tanácsadói
testületénél Komássy Akos, illetve Pintér Attila műkĺjdésén keresztĹil végig nézte.
Összeferhetetlennek taĺtja, hogy olyanoktól kapttk a fizetésiik nagyobb tészét, akiket
ellenőrizniĹĺk kellett volna. Raadásul az az intézményvezető, akinek tanácsot ađtak, az nekik
kiszolgáltatott a kinevezése, illetve a költségvetése tekintetében. Most logikus folytatás, hogy
dr. Sara Botond, illetve Danada-Rimán Edinával tönént levelezés folýan kideľült, hogy
szintet lépett az onkormźnyzat a k<jzérdeku adat megfagadásában. Teljesen nyilvĺánvaló
adatkérést tagadtak meg. Eń. jogi|ag folýatni fogja. A komrpciós kockazat kiszűrése
szempontjábőI eznęm helyes, javasolja, térjenek vissza a jogkĺlvetésre.

Csúry Ákos
Dľ. Alft'ldi Györgynek adja meg a szőt az MNP-III. tárgyában.
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Dr. Atftildi Gytirgy
Nagyon fontosak ezek a megsegyzések, amelyeket Bódis Úr tett, hiszen úgy tudják minél
szélesebb kĺjrben megismerni az infoľmáciőkat. A fliggő folyosó felújítása. A hatósági részét
annak nem ismeľi, csak a kommunikációs ré,szét. Abban egész biztos' saját maga vizsgźita
meg többször, hogy valamennyi bejelentésre vá|aszo|tak. A problémakbóljó néhányat meg is
oldottak. Nyilvánvalóan vannak olyan problémák, amelyek nem tartoznak a pľojekthez, és
nem tartoznak ebbe a kommunikációs ľendszerbe. Ezeket a kérdéseket eljuttatták a megfelelő
helyre. A Képviselo-testÍilet iilésén dcjntött a program elfogadásĺáľól, a Képviselő-testĹilet
döntésével rendelte hozzá a foľľásokat a házhoz. A Magdolna utca 12-bő| a lakók
kikĺjltöztetése több mint 700 millió forintba kerĹilt volna. Jelenleg 300 millió forintot költöttek
erne a htnra. Az onkormtnyzatnak egyĺittműködést kell k<jtni a lakóival, és ennek aZ az
eredménye, hogy több lakás felújítása tud megtörténni, akkoľ szerinte, ez egy jó
együttmfüödés. Voltak nehézségek. Az onkormanyzat az MNP-III-ba beépített olyan
munkatarsakat, akikkel t<jbbször végig beszélték, és tobbször segítettek a személyes
pľoblémak megoldásában, és többszöľ segítettek abban, hogyan kell használni egy ideiglenes
szerkezętet egy hźnban. Hogy kell egy megkeľĹilő lépcsőt hasznźiru, hogy kell egy
á||ványzatothaszná|ni. Ugy gondolja, nem volt kiesés veszé|y, amely parťtalan vitának |átszik
Bódis Uľ és közotttik. Bódis Uľ nem hiszi el, hogy a kint lévő szakértők, a műszaki ellenőrĺjk
ań. végig nézték, és az építés közbeni szabá|yol<nak megfelelően jártak el. Természetesen
nehéz aházat így használni, de az onkormányzatpont e miatt a lakóknak, az eÍre azíđőszak'ra
eső bérének az 50 Yo-át e|engedte. A kommunikációs rendelet megszegése véleménye szerint
nem történt meg. Kĺinnyen lehet, hogy van egy-két vá|asz, amely nem időben érkezętt.
Igyekszenek a kérdéseket, információkat összegytĺjteni, és a feltett kérdésekre válaszolni. Úgy
gondolja' ez ídáig ez sikerült. Bódis Urľal szoktak aľľól vitatkozni, hogy az MNP-III.
előrelépést jelent-e az MNP-II. Programhoz képest. Úgy gondolja, hogy kommunikációs
szempontból az MNP-III. előľelépés, hiszen sokkal pontosabban tudjak és ismeľik a
problémákat, pontosabban ismerik a lakók igényeit összeegyeztetni a kivitelezéssel.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina jegy ző asszonynak

Danada-Rimán Edina
Bódis ur tritĺtaĺ megfogalmazásaít minden esetben közérdekrĺ kérésként teszí meg az
onkormányzat felé' amelyekĺe minden esetben, a jogszabźiyoknak megfelelően vá|asztkap.
Nem cél, hogy az onkormanyzatĺal kapcsolatos bármilyen információt, adatot eltitkoljanak,
amiľe lehet, minden esetben váIaszt adnak. A komrpciós kockázatok kisztĺrésével
kapcsolatosan úgy gondolja, és ezt az onkormźnyzatvagyongazdálkodásanak ellenőrzésére
jogosult Á[ami Számvevőszék is leírta, hogy megfelelően mfüödik az onkoľmźnyzatban a
belső kontrollľendszer, amely alkalmas ezeknek a kockazatoknak a csökkentéséľe.
Természetesen nem lehet mindenféle kockźzatot kiszúmi. Mindannyiarl azon vannak, saját
maga és az Alpolgármester Úľ is, akinek valóban felelőssége az, hogy az onkoľmźnyzat
egyéb szerveinél milyen mechanizmusok mfücjdnek, hogy ezeket kiszíĄék, és mindent
megtesznek annak érdekében, hogy ez így töľténjék' kiilönböző belső szabźiyzatok alapján.
Amennyiben szabá|ýalanságot észlelnek, abban az esetben elľendelik a megfeleló e|járást.
Amennyiben panasz érkezik, úgy szintén elrendelik az e|jáĺást. Minden olyan eljárás, amely
&inti az onkormányzatot, vagy a kozpénzze| gazdá|koďő szetvezeteket, írásba legyenek
foglalva, mert azok visszakövethetok.
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Így járnak el. A Dankó utcai közteľĹilet-foglalásos közérdekű adatkérését vagy bejelentését
nem látta. Elképzelhető, hogy valamilyen adminisztrációs hiba folytan affa nem sikerült
váIaszt adni, de erľe íľásban válaszolni fog.

Csúry Ákos
Megađja a szőt dľ. Sĺíľa Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sáľa Botond
Számára érthetetlen, hogy amit Bódis |Jr Wítizá|, azházfe\u1ításokĺól szőI. Htzakat ujítanak
fel ttibb szazmi||iő foľintéľt, és kĺitikakat fogalmaznak meg. Ezt is lehet. Véleménye szerint
soha, senki nem volt veszélyben ezekben az épületekben, amikor azok felújításra kerültek. A
Képviselő-testület elé szakmailag előkészített arryag került. Kár megkérďőjelezni, hogy ebben

hiba tortént. A közérdekű ađatkérés jogosságát nem kérdőjelezi meg senki, de ha megkérdezi
a jegyzőt, hogy miéľt nem haladnak a feladatok a Hivatalban, akkor azt aváIasú. kapja, hogy
a fél Hivata| azon dolgozik, hogy a kozérdekú adatkérésekľe gyĺíjtse össze az információkat.
És nem azokat a feladatokat végzik, amelyeket a Polgáľmester Ur vagy saját maga kéľt,

egyébként a jőzsefuźľosiak érdekében. Ez egy picit bosszantja, annak ellenére, hogy nem
vitatja el, hogy a közérdekű adatkérésnek létjogosultsága van. A megfogalmazott kľitikákĺa
aztfidjaválaszolni, hogy.Bódis Úr induljon e| avá|asńáson, nyerje meg' és utána'megnézik,
hogyaň vezeti a vaľost. És akkor sajźtmaga abból a székbőI, ahol most Bódis Úľ il, majd
kľitikakat fog megfoga|mazni, és folyamatosan aľTa fog figyelni, hogy mit ront el.

Csúry Ákos
Egry Attila alpolgrírmester kíván beszélni.

Egry Attila
Kéri, taľtsákbe az ülésvezetésére vonatkoző rcĺđet' Kér| az beszéljen, akinek megadja a szőt.
Jakabff Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabfu Tamás
Bódis Úr nyilván azért nem indult e| a vźiasztáson, meľt nem érzett magában annyi kihívást,
hogy a viírost vezesse. Ezt neki felróni nem lehet. Azt gondolja, hogy a vźtosvezetésének a
civilkontľollt ennéljobban kellene nĺrni. Csúry Akos Urtól kc'rülbelĺil tizedszer hangzik el,

hogy az jeLentkezzen, akinek kérdése van. A közmeghallgatáson jogszerűen javaslatokat is
lehet tenni. Kéri, tartsák ęhhezmagukat, és az is je|entkezzen, akinek javaslata van.

Csúry Ákos
Próbálta moderátoľként egy olyan mederben tartarlí a kdzmeghallgatást, amelyen mindegyik
témakörben soffa kęľülhetnek a lakók. Azok, akik elmentek adott esetben meghallgathatták
volna pélđául az ővodai, bölcsődei ügyeket.
Rátérnek a tźrsasházakkal kapcsolatos iigyekľe.

Szabĺí Anita
Kéri, adjĺík meg a vźiaszadáslehetőségé Bódis Úrnak.

Csúry Ákos
Megadja avźiaszadásra a lehetőséget Bódis Urnak.



Bódis Lajos
Több olyan állítás e|hangzoÍt, amelyről úgy gondolja tényszerűen, ađatszetuenbizonyíthatő,
hogy nem felel meg a vaIóságnak. A fliggő folyosók felújítása kapcsán az egyetlen olyan
anyag, amelyről nemcsak ő tud, hanem más is, azttarta|mazza,hogy a fiiggő folyosó felújítást
műszakilag nem lehet bentlakással megoldani. Amikor megkérdezte akorzet onkormányzati
képviselőjét, és előterjesztőjét, Balogh Istvánt, akkor elmondása szerint tőle tudta meg, hogy
nem történik kiköltöZtetés, és nagyon meglepődött, mivel o is'azt gondolta, hogy zzt nem
lehet kiköltöĺetés nélkĹil megoldani. Danada-Rimán Edina ASZ vizsgáIatta| kapcsolatos
megsegyzésére elmondja, hogy aď" természetesen nem kétli, viszont előfordulhatnak olyan
esetek, hogy lakos bejelentést tesz dokumentáltan, és nem kap rávźůasń., vagy nem megfelelő
vá|aszt kap, akkor aznem a tényeket cáfo|ja, hanem az ASZ, vagy bárki másnak avizsgáIati
eljárásźúkérdójelezi meg, hogy a tények ellenére mégis ľendben ta|á|ják.

Csúry Ákos
Megadja aszőt Kátay-Barba Rafael Pétemek.

Kátay-Barba Rafael Péter
Közös képviselőként tevékenykedik. Atáĺsashźz 1994-ben alakult. A Hivatal számos esetben,
konkľét ügyekben 20|2. és f0|4. kĺizött még válaszra sem méItaĺIa, amely tény nem
megnyugtató. Tudja, rengeteg a probléma a jogi k<irnyezettel. Nagyon sok segítséget kaptak
az onkormĺínyzaItő| páLyazatok soľán, és egyéb terĹiletekęn is. De nem tartja
megengedhetőnek, ha az ember érdeklődik, vaEY stirget egy ügyet, akkor azt váIaszoljźk,
hogy 30 nap áll rendelkezésre Í}z ügyintézéshez. A 30 nap azt jelentí,hogy azon belül illik
válaszolni. Amikor egy-két.év után nem születik vźtlasz, azmár zsenźlnt. Szeptember Z-ánkért
időpontot a Polgármester Urtól, de mind a mai napig nem kapott időpontot a Polgármesteri
Kabinettől . Ez nem fogadható el, és kĺitikával kell illetni az i|yen mozzarlatokat. A társasházi
törvénnyel kapcsolatban nagy a ,,káosz,,, aÍ-ra az elozo hozzászo|ásában dr. Kovács Gabľiella
aljegyző asszony is iskolapéldát mutatott, ugyanis nem jól tájékoztatta őt, és gondolja, hogy
aztnem szándékosan tette. A tfusasházi ttirvény ugyanis kettévźiasńja a közös képviselő és a
táľsashĺázkęzęIő tevékenységét. Jelen pillanatban az a jogi he|yzet, hogy k<!zös képviselő
valóban bárki lehet, fiiggetleniil attól, hogy arra alkalmas-e vagy, sem, ha a tcibbség
megvá|asztja. A társashtzkeze|ést oKJ-s képzéshez kötötték. A közĺjs képviselő
vonatkoziĺstlbaĺ, amennyiben tulajdonos teszi azt, nem iizletszeru tevékenységként nincs
nyilvántaľtási kötelezettsége sem az ĺinkormányzatnak, sem a kormĺĺnyhivatalnak, noha ez
véleménye szerint kívánatos lenne. A tarsasházak mfü<jdésében szźnnta|an pľobléma van. A
törvény két olđalról foglalkozik a biztonsági kameľak mfüödtetésével. EIőírJa a torvény az
sZMsZ mellékleteként a házirendet, đe a hźľ;irend megsértését nem lehet sziímon kémi.
Szabálysértés lehet a hźzhend megsértése, de itt nagyon akadozik a mfüödés, és ahogy
mondta mĺĺr, válaszok sem sziilętnek. Javasolja, hogy a tźĺrsashźni közĺis képviselőkből
alakítson vagy hívjon össze az onkoľmányzat, és közcisen munkálkodjanak azon, hogyan
lehetne atársasházi törvénytjobbá, és valóban a lakókĺjzösség érdekét képviselővé tenni. A
jelen szabá|yozás olyan jogokat vont el a tźrsasházi kĺlzösségektől, hogy semmilyen
beleszólása nem lehet' ha egy iizleti tevékenységbe profilváltás kĺjvetkezik be. Holott számos
olyan tevékenységvar\ amely a lakhatás nyugalmát zavaĺhatja. Ha egyszer valaki, valamilyen
tevékenységre megkapj a az épitési vagy a hasznźůatba vételi engedélý, majd azt nem taľtja
be, vagy nem taľtja be a nyitvatartási rendet, nem lehet e pillanatban eredményesen támadni.

Csúry Ákos
Dr. Kovács Gabriella a|jegyző asszonynak adja meg a szőt.
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Dr. Kovács Gabriella
onnek igaza van, és megköszoni a pontosítást. Valóban a társashtnkezelők kerülnek
nyilvántartásba. Most már nem a jegyzo, hanem a játási hivatal veszi nyilvántartźsba, amely a
dolog lényegén nem vźltońat. A Hivatallal kapcsolatos kĺitikai észrevételeke ań. mondja,
hogy Bódis Úmak van ígaza. Tudomása van arľól, hogy bizonyos hatósági eljárásban nem a
jogszabźiy źital előirt határidőben kapta meg a váiaszt, vagy a jogszabźiy á|ta| e|(5írt
határidőben történt az érdemi intézkedés. Ezért e|nézését kéri, de emellett rengetegszer
intézkedtek atáĺsasházukat érintően érđemben, és nagyon jó szakmai színvonalon, és elérték
azt az eredméný, amit onök a kérelmiikben megfoga|mańak. Tudomása van most folyó
hatósági eljarásról, amelyben onnek van problém ája egy ott működő kereskedelmi egységgel.
Erre most nem kérdezett rá, és nem fogja most az ugyet konkĺétabban érinteni. Igaza van
abban, hogy a társasházkezelés, a társasház képviselete, a táľsasház mukodése aZ egész
jogľendszerben fuggő' nem teljesen tisúázott dolog, és a felügyelete jogszabźůyilag nincs
kellően megoldva. Ez egy &zéke|hető probléma, ďe ez ÍIem az onkormanyzat teruLete. Az
onkormanyzat ebbe sokat tenni nem tud, azon kívĺil, hogy a jegyzóí hatáskörben a
töľvényességi eljáľásokat szakszeruen és koľrekten folytatja le, aminek eredményeként
legfeljebb, ha indokolt' a bírósághoz fordulkeľesettel.

Kátay.Barba Rafael Péteľ
Pontosan azért javasolta egy grémium összehívását' meľt pontosan tísńábaĺvan azza|, hogy a
jelen felállásban mi a törvény á|tal biztosított lehetősége az Önkormtnyzatnak. Véleménye
szerint a jogszabtůyi köľnyezet alakítható. Akaľ a Polgármesteľ Ur, akár a Képvise1ő-testület
képviselői a maguk részérő| rendelkeznek olyan mind hivatali, mind kapcsolati rendszeľľel,
hogy ki-ki amagarészéről' megteheti azt,hogy kezdeményez o|yarl jellegű konzultációt ębben
a témábarl, amelynek eredménye lehet olyan jogszabályvá|tozás, amely a lakhatásnak a
körĹilményeit javítani képes. Nemcsak a tźrsasházi torvényľől van szó, példaként em|íti az
építésügyi szabá|yokat. onĺlknek nemcsak passzív szemlélőként kell nézni a töľténteket, meľt
azért vźiasztották meg a lakók onöket, hogy szolgáIják a lakosságot, és ennek megfelelően
képviseljék a lakókat más fórumokon is.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt Ignácz Ibolyanak.

Ignácz lbolya
A Paľlament előtt van atáĺsashźzí törvény módosítása, részben a behajtásokkal, részben, amit
azlJt is említett, hogy kivették a kezfüből azta lehetőséget, hogy a nem lakás célú helyiségek
haszná|attlval kapcsolatban joga és lehetősége legyen a táĺsasháznak, hogy meghataľozhassa,
kik jöhetnek a taľsashźzba. Szerctné felajánlani a Jegyzo Asszonynak a Sz<jvetség segítségét
bármilyen tźnsasházi gond és probléma megoldásához.

Dľ. Sáľa Botond
Pontosan annak érdekében, arrit az Úr is mondott, |étre honźk a Táľsasház Egyeńető
Fóľumot. Jelenleg a20 |egmeghatározőbb ingatlankezęlő, illetve taľsasházkezelí3 a meghívott.
Aĺnak éľdekében hońők létľe, hogy a tźłsashtzi és lakás törvénnyel kapcsolatos problémfü
térképét elkészítsék, és eljuttatták azt a minisztériumba. Ez a főrum működik, azért, hogy a
kezdeményező és javaslattevő szerepkörben az onkormanyzat fel tudjon tépni. Felajanlja,
hogy a következő tilésre el fogja hívni Kátay-Baľba Úrékat is.
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Csúry Ákos
Javasolja térjenek át az általanos igazgatási, építésigazgatási és egyéb igazgaÍźsi ügyek
téĺgyalástĺra.

Dľ. Rizmayer Nándoľ
A Tisztviselő-telepen lakókat képviseli, és a kovácstizem mfüödésével feltett kérdéseire
kapott a Polgármester Ur aláirásáva| egy váIaszt, de aki azt irta, az valőtlansźryot íratott aIá a
polgármesteľrel. Szeretné, ha a levelet konigálnák. AZt íiák, hogy az egyeztetések
eľedményeképpen elkezdődött egy egyeďetés, amely januĺĺrban folytatódik, de eredménye
még nincs. Ne íratassák a\á a polgármesteľrel, hogy eredményeként, mert nincs még
eľedmény. Kéľték a Polgármester Urat, hogy fogadj a ahźrom nagy lakóközösség képviselőit.
Eú.kérték júniusban, szeptemberben megstirgették, ďe azőtamégváIasń. sem kaptak. Dr. Sára
Botond alpolgármesteľrel egyszer tárgya\tak, de sajnos odajutottak, hogy ez ew hatósági ügy.
Két dolgot kérnek a keľĹilettől. Lépjen vissza ebbe az ügybe, mert20l2-ben kilépett. Addig a
hozzájarulását az engedélyhez ne aď1a meg, amedđíg az egyeztetési folyamat le nem zźrul a
kovácsmúhęly és a lakosság között. Nagyon komoly és nagy panaszok vannak, amelyeket az
Aljegyzó Asszony j ó1 ismer.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Feľencz oľsolya
Fontos és tidvözlenđő folyamatban történt előľelépés azza|,hogy az elmúlt évek folyamatos
tźlrgya|ásai, vizsgźlataí, szakértői anyagok bekérése után sikerült elérni aŻ., hogy a lakók
panaszait jogosnak tartva a nagy) nehéz 3-5 tonnás kalapácsok éjszakai hasznáIatéń a
továbbiakban a kovácsmtĺhely nem engedé|yezi, befejezí. VaÍjak meg, hogy ez mennyiben
fogja csĺikkenteni a panaszokat. Megköszoni a részt vevőknek az éľdemleges és konstruktív
targyalásí folyamatot. Janufuban azért szeretnének ismét taléikozni a vál|La|kozźs

képviselőivel, hogy megnézzék. mennyit javult a helyzet.

Csúry Ákos
Megadj a a szót Gulyás Zo|táĺnak.

Gulyás Zo|tán
A kovácsmúhely képviseletében van jelen. 100 éve működik ezen a területen, köriilbeltil
ugyan ekkora zajjal ez az i:zem. Mindenféle vizsgálatokat e|végeztettek. Hatĺáľétéken beltil
van mindenfele káros zaj- és rezgéskibocsátás. Elméletileg azÍizemnek nem lenne kötelessége
lépni, de elmentek több lakossági fürumĺa, megismeľték, hogy a zaj tény|egesen zavarhatja a
lakókat, és ennek megfelelően tettek a saját maguk részérőI egy kotelezettségvá||a|ást,
amelyben gyakorlatilag az éjszakai tizemet megszúntetik.Ez a műhelynek komoly veszteséget
jelent. 60 munkavá|Ia|őva| dolgoznak, de enÍáĺ 40 fovel fognak dolgozni, egyhaľmaddal
kevesebb lesz a bevételfü, és az adófizetéstik is. Ennek ellęnére megteszik ezt a lakók
érdekében. A miihely tett egy egyoldalú kötelezettségvźtl|alást' valóban még a lakók részéró|
nem tĺiľténtvisszaje|zés. Megvarjtlka januźlrt, és reméli, hogy a felajánlást elfogadjfü a lakók.
Ennél többet nem tudnak tenni, vagy teljesenbezárjákazuzemet.

Csúry Ákos
Megadja a szőt dľ. Kovács Gabľiella a|jegyzónek.
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Dľ. Kovács Gabľiella
A jegyzóvel szembeĺ jogszabtt|y alapjtn kizátásí ok állt ferm. Ezt a téný a jegyző
bejelentette, a Kormányhivatal kijelölt egy másik hatóságot, ebben visszalépni nem lehet.

Csúry Ákos
Megadj a a szőt dľ. Rizmayer Nándomak.

Dľ. Rizmayer Nándoľ
Tisztában van azza|, anit az A|jegyzó Asszony elmondott. Fontos lenne, ha az onkormányzat
kézbe venné ęzt az ügyet. Itt van az uzem az onkormänyzat terĹiletén, itt élnek a panaszos
lakók a kerületben, jó lenne, ha az Önkormányzatkozbenjaľóként, aktív szeľepet vá||alĺa az
ügyben. Dr. Feręncz orsolya elkezdte ezt, aminek nagyon öľĹilnek. A műhely nagyon nagy
problémákat okoz, amely meggyőzte eľĺőI az A|jegyző Asszonyt is. A VII. keľĹileti
Polgáľmesteľi Hivatal egy határozatot hozott, amelyet a Kormányhivatal megsemmisített. 5

végzést hoztak, amelyből négyet megsemmisített a Kormányhivata|. A hatodik végzésük
fellebbezés a\att á||.Ilyen ellenszélben dolgozik a lakosság. Ezért is kérik az onkormányzat
kilzbenjźrását. Mi legyen a jogcím? Lehet, hogy a köz<js tulajdon ľévén nem adjak meg a
LlozztĄttu|ásukat a telepengedéIyhez, illetve a jogcím kereséséhez segítséget adnak.

Csúry Ákos
Az idősekkel kapcsolatos intézkedések a következő témakör. Kulturális iigyek.

Kátay-Baľba Rafael Péteľ
Kulturális tigyben kapott egy véiaszt, de az teljes felreéľtésen alapul. A Józsefuáľosi
pá|yaudvarnźĺI egy kormányhatźrozat értelmében 6 milliard foľintos beruházás folyik, amely a
Sorsok Hána cimmel kívan egy holokauszt emlékhelyet létesíteni. Ezze| nincs semmi baj, de
szemé|y szęrint annak idején a Polgármester Urnak ezzeIkapcsolatban írt egy észrevételt. A
Józsefvaľosi pályaudvar több szenvedésnek volt ataĺuja, például Trianon után családok ezreit
kĺildték el a szülőftjldről, akkoľ marhavagonokban, többek között a Józsefuaľosi
pályaudvaľľő|. Az ő sorsuk is megemlékezést érdemel. Az idén,,iiĺrneplik'' azI. vi|ágháboru
kitciľését. Az I. világháboruba induló katonavonatok jelentős része is a Józsefuarosi
pályaudvarľól indult, majd a hazaÍéró sebesülteket és halottakat is ide hoztźú< vissza. Ha már
létre jön egy ekkora beruházás, úgy gondolja, illő lenne a Polgiírmesteri Hivatalnak is szerepet
vállalni, hogy ne egy holokauszt emlékhely, hanem egy szenvedést<iľténetnek az emlékhelye
létesülj ön, ahol minden szenvedésről tĺirténj en megeml ékezés.

Csúry Ákos
Megadja a szőt Bene Károlyné részére.

Bene Károlyné
Megkérdezi, j<ivőľe is megrendezik az Idősek világnapját?

Csúry Ákos
Idősek világnapja biĺos lesz, đe hogy a keľĹilet renđęz-e újra ilyen napot, azt nem tudja.
Megadja aszőt Egry Attila alpolgáľmesteľnek'
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Egry Attila
Minden évben meg fog]ák iinnepelni itt a Jőzsefvárosban az Idősek világnapját, és
rendezvénnyel fognak tisztelegni az idősek előtt.

Csúry Ákos
Családtámogatás, egészségtigy, szociális ellátás témakör. Megaclja a s'z,St Dávid Zo|tźn
részére.

Dávid Zo|tán
Sok esetben előfordul, hogy olyan személyek kapnak segélý, akik nem szorulnak rá.

Személyes élménye volt, hogy Audi A8-saI érkezett egy szemé|y a szociálisan juttatandó

fenyőfáéľt. Ez visszás. Megkérdezi, míért ilyen alacsony a szociális segély jogosultsági
küszöbe?

Csuri Ákos
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzoĺek.

Danada-Rimán Edina
Azt fidja válaszolni, amennyiben baľkinek tudomása van ilyen szociális támogatásokkal
kapcsolatos visszaélésró|, az tegye meg a Hivatal feIé a bejelentést, mert ebben az esetben
feltilvizsgálatra kerülnek ezek a szociális ellátások. A helyszínen is tájékozódni fog a Hivatal.
Továbbá a jövő évtől módosításra és ata|akíttlsra keľĹil a teljes családtĺímogatási ľendszer,
amely azt je|enti, hogy a kęľületiinkben is źľra|akítźsra kerül' Ennek a kidolgozása
folyamatban van, és ekkor fogiák a jogosultsági hatźrokat is újra felülvizsgćůlĺ és újra
javaslatot tenni, ezeknek az emelésére, avagy a csökkentéséľe.

Csuri Ákos
Az utolsó napirenđi pont a bölcsődei, óvodai ügyek. Megadja aszőt Csťlcs Evanak.

Csúcs Éva
Mindannyian tudják, hogy 20l5 -tó|, a tavaszi hónapoktó|, vźitozik az új költségvetés áItal a
szociális ellátó rendszer is. Jelentős t<ĺbbfele ellátási forma meg fog szűnni, ami igen
érzékenyen érinteni ezt a nagyon szegény kerĹiletet. Utána nézęĹt a zźlrszámađási adatokban a
20l3-as évre vonatkozőarl, megszűnik az adőssźrycsökkentési támogatás, ami a keriiletben
allhoz képest, hogy alulteljesítették atervezetet, azért mégis 83 millió forintot emésztett fel,
tehát eú. most elveszik a szegényektől. A rendszeres szociális segély, ani |23 millió, a
lakásfenntaľtasi tźlmogatźls 64 millió forint volt. A kozgyőgye|lźúźs 7 millió fonĺt, az
étkeztetés, amit nagyon alul teljesítettek, szintén 3,6Yo-ra, mintegy 54 ezer forint, de számos
más tétel szerepel ebben az e||tńási csoportban. Cibere államtitkĺíľ tlr rcagźiását, illetve
tájékoztatźsát lttta a te|eviziőban. Ugy gondolja, hogy mindannyian ismerik. Az
önkormányzatok feladata lesz, hogy ezt a kieső részt valamilyen módon pótoljak, és

megoldjak ań,hogy az edđig is szociálisantászorultak ne essęnek eI az eđdigi támogatási
formáktót. Az első intézkedés az vo|t, ami máľis nem váltott ki nagy sikeľt, hogy a
fulajdonosok á|ta| nem lakott lakások kiadott albérletek után évi 28.200.-Ft-os úgynevezett
hozzźljáru|étst szednének be. Kiszámolta, hogy csak az tita|a felsorolt, néhány támogatási
foľma, ami megszúnik, hogy ha azt helyi bevételekből, tehát a lakosságra harított bevételekből
szeretnék megoldani, akkor mint egy háromezer lakást, háromezer hźľ'taÍtást kellene ilyen
28.200.-Ft-os hozzźĘárulással megterhelni.
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Itt csak a legfontosabb szociális ellátásokĺól van sző. A keriilet lakóinak egyharmad része
rendszeľesen valamilyen szociális ellátásra szorul. Amíg a kétharmad része szintén nagyon
fontos, ľemélhetőleg legtobbjiiknél a tisztességes munkával megszeľzett jtivede|muk az mtr
ne legyen tovább mindenfele dologgal ađőnathatő. A társadalmi szolidaritásnak és
felelősségvállalásnak híve, de az, hogy keľületi szinten kell majd ezeket a nagyon jelentős
forrásokat pótolni, ezminđ a két rétegnek óriási hátrźnyokat fog okozni.Egyrésń. a módosabb
családokat nyilván valami módon meg fogják, nincs más variáció, meg fogják sarcolni,
másrészt pedig a szegény emberek, akiknek szfüségfü van az e||átźsra, nyilvlán nem fognak
hozzá jutni, hiszen mfu tava|yelőtt sem teljesítette az onkormányzat egyetlen egy tételnél sem
a l00%-os e|őírtnyzatot. Igy is iszonyú táľsadalmi fesziiltségek vannak az orszźlgban is, de
akáľ a kerületben is. Mindenképpen egy társada|mí egyeńetést javasolna erľe, tęhtú. az
onkormányzat, mint olyan Képviselő-testület, amely nyitott a lakossággal valő párbeszéđre,
javasolná, h9eľ a jövő évben, méghozzá az első negyed évben szeÍyezzeÍIek lakossági
fürumokat. Ugy gondolja, hogy éľtelmes kerĹileti lakosoknak' nagyon sok gondolafuk lenne a
megoldásra vonatkozóan. Meg van gyoződve róla, hogy a képviselőknek is talĺín fejtorést
okoz, hogy ezeket az őľiási összegeket miből teľemtik elő úgy, hogy a rászoruló rétegek
megkaphassák ezeket a segítségeket. Kéri, hogy legyenek nyitottak, vegyék figyelembe
mindkét fél érdekét ebben a dologban, és nyissanak egy társadalmi pźrbeszéđre.

Csuľĺ Ákos
Megadj a a szőt Egri Attila alpolgráľmestemek.

Egľy Attila
Szeretné megkösz<inni a hölgynek a fe|sző|alásź./- és az aggođa|mát' hogy aggódik a
jőzsefvźrosi lakosokért. Picit elhamaľkodottnak taftja ezt a dolgot' illetve tiilzőnak tartja a
kijelentéseit, hiszen nagyon sok kijelentése nincsen mega|apozxa, nincsenek ilyen
onkormaĺryzati döntések. Tehát amit Ön tényszeľiĺen mond, hogy Józsefuáľosban nem lesz
ilyen segéIy, vagy olyan támogatás nincs ilyen típusú döntése az onkormányzatnak, ezt
sugallni, szerinte teljes tévedés. Lehet ebben atémábarl aggódni, ha ezt kérdő mondatban teszi
fel, teljesen egyetért, báľmikor fudnak erről beszélgetni, taľsadalmi vitát is tudnak eľről
kezdeni. Úgy gondolja, hogy nem feltétlentil taĺsadalmi vitát kell ebben kezdeményezni,
szakmai vitát kell és a szakembereknek kell kitalálni a megoldást, hogy miképpen ke|| az
elesetteket segíteni, beszéljenek itt az íĺa|łív korúakról, a nyugdíjasokľól, hogy tuđják őket
segíteni. Nem biĺos, hogy tarsadalmi vita fogja tudni ezt megoldani, a szakembęreknek az
egyĹittgondolkodása tudja ezt megoldani. Azttudja mondani, most elől jáľóban, hogy ezze| a
kérdéssel teľmészetesen Józsefuaros onkotmányzatajövő év soľiín foglalkozni fog, hiszen
2015 februárjában a 2015. évi költségvetést meg fog|fü alkotni, ahol ezeket a téte|eket az
onkormanyzatnak meg kell tudni hataľozli. Jőzsefuaros vezetésének nincs olyan szándéka,
hogy az elesettektől akfu egyetlen egy forintot is megvonjanak. Mindenki, aki rászoru|ő az
meg fogja kapni a ttmogatást, és segítenek neki, hogy megoldja a hétkoznapjait. Mindęn
ezzel e||entétes kijelentést kéri kertiljĺin. A kommunális adót pedig teljesen fülösleges ezzel
pźrhuzartba á|Iítani. Itt aĺľól beszélnek, sokszor elmondták sok fórumon, olyan nem
Józsefuarosban bejelentkezett magźtnszemélyről beszélnek, aki az ingat|arýźlban nem é|, vagy
aztbérbe adja, itt egy második, harmadik ingatlanľól beszélgetnek, amit bérbe ad, és hasznot
hajt belőle sajéú magźnak. Ez kerül megađőńatásra egyszeri éví 28 ezer forinttal, aki
Józsefuaľosban be van jelentkezve' nem ťlzeti akommunális adót.
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Ha van egy második ingatlanj a és azt kiađja, és abból neki jövedelme származ7k, az megint
egy más töľténet, de ne keverjük össze az elesetteket egy olyan emberrel, aki már a második,
vagy a harmadik iĺgat|anját hasznosítja és bérbe adja, és abból jövedelme származík, ez
nagyon-nagyon fontos. Az egy félreértelmezése a záĺszźtnadásnak, hogy ha egy eIóirźnyzat
nincsen 100%-osan felhasználva, akkor az onkormányzat nem volt hajlandó kifizetni a

segélyt, vagy a támogatást. A segélyre jogosultságot rendelet határozza meg, ha valaki
jelentkezik, akkor ań. a segélyt ki kell fizetni. Ha az elóírźnyzat nem keriilt 100oń-osan
fe|hasznćiásra az nem jelent mást, mint, hogy nem jelentkeztek aĺrryian, amennyi a keret volt,
és ezért nem keľült fe|hasznáIźtsra. Az tnkoľmányzat nem utasít el fonáshiány miatt sem
támogatást, sem segélý, sem a múltban sem a jövőben, ezeknagyon fontos alapvetések.

Csúľy Ákos
Végezetül b<jlcsődei és óvodai ügyek. Megadja aszót oláh Margitnak.

Csúcs Éva
(Nem beszélt mikľofonba a hozzászőló lakó, így a, á|ta|a elmondottakat nem lehetett
j egyzőkönyvbe foglalni.)

Csúry Ákos
Szeľinte kérdés nemhangzott el, váIasztkapott az A|po|gnmester Urtól.

Csrĺcs Éva
A törvény szeľint lehetősége van észrevételt is tenni, nem csak kérdést.

Csúry Ákos
De megtette az észrevételt elég hosszan.

Csúcs Éva
Joga van észrevételt tenni.

Csúrv Ákos
Mert-Erőss Úr itt hagýa az tilést, akivel lehetne vitatkozĺi, mert a Képviselő Úr csak addig
volt itt ameddig a kamerák is itt voltak.

Egry Attila
Engedje meg, hogy a hölgy, aki mar régőta jelentkezik, hozzászőlhasson, és utána újra
megkapja on is a szőt. Mindenkinek ugyanannyi joga varl hozzźlszólni, adjuk meg a
lehetőséget a hcilgynek.

Csúcs Eva
IJgy érzi,hogy neki nem adnak annyit.

Ęg.y Attila
on már egyszeÍhozzásző|t. ellenben, aki Ôn m<ĺgött á1l hölgy még egyszer sem szőIthozzá.
Megadjuk a lehetőséget, legyen kedves, és utána on kĺjvetkezik.
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oláh Margit
Koszöni szépen, hogy így 7| őratźĄbanvégľe sorra juthatott óvoda és bölcsőde témában, meľt
ugyan nagyon nehéz ľeggel 8 órakor eljönni, de el tudottjönni, úgy, hogy egy 16 hónapos
gyeľmeke várja otthon, mellette dolgozik miután elmúlt egy éves és lehetősége van rá, és
ezért nagyon hálás. Megkérdezi, készen állnak-e arca, hogy három éves kortól miután
kotelezo óvodába menni, tudjĺĺk-e fogadni a gyerekeket?

Csúry Ákos
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

I)anada-Rimán Edina
A 2015. évi nevelési évtől kötelező a gyermekek haľom éves korátőI az óvodai ellátást
biztosítani aZ onkormĺányzatnak. Erre az Otlkormtnyzat felkészült, jelenlegi óvodai
feľőhelyek is rendelkezésre állnak, továbbá elkezdték a Sztnados úti óvoda bővítésének a
teľvezését is. Amennyiben mégis szfüség van bővítésre, akkor afia is felkésziil az
onkoľmányzat. Helyhiány miatt nem szeretnének senkit elutasítani. A bcjlcsőđei ellátással
kapcsolatosan pedig folyamatosan keresi az onkoľmźnyzat azokat a páLyźnatokat, amik
esetlegesen a bölcsődei bővítéshez, vagy bölcsődeépítéshez rendelkezésre állhatnak. Nem
olyan régen a Tolnai utcában nyílt új bölcsőde, eznagyon szépen felszerelt új épület, bíznak
abban, hogy az onkormányzattudjabiztosítani azokat a féľőhelyeket, amire szfüség van.

Csuri Ákos
óvoda, bölcsőde Ĺigyben van-ę valakinek még kérdése. Megadja a szőt Kátay-Barba Rafael
Péternek.

Kátay -Barba Rafael Péteľ
Mi van akkoľ, amikor kęrületi lakos a lakástulajdonos, de két lakása van a kerĹiletben, és az
egyiket bérbe adja. Neki akkoľ kell kommunális adót ťlzetnie, vagy sem? Meľt a mostani
értelmezés szerint akkor ez a személy mentesül. Egyébként a kulturális ügyben feltett
kérdésére nem kapott vźiasń..

Csuľi Ákos
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
Rövid lesz a vźiasz, ha béľbe adja, akkor kell kommunális adót ťlzetni. A hölgy a
viszontválasz kérdésével, paľancsoljon.

Csúcs Éva
Annyit szeľetett volna viszontválaszolni, ań. tudják, hogy a megszűnő támogatási formák
helyett, majd valamilyen más elnevezésűeket talán bevezetnek. Képlékeny még a đolog nem
tudnak konkĺétumokat, és a szakminisztérium ebben bizonyos ĺisszeget el is különített atra,
hogy az onkormaÍIyzatokat támogassa ebben. A feltételezése az,hogy ez az osszeg nyilvan
nem a kerületei <inkormanyzatok rendelkezésére fog állni, hanem az o|yan önkormányzatok
rendelkezésére, vidékieknek, ahol nincs egyéb forrás, hogy megteľemtsék ezeket az
összegeket, amiket a szociális ellźttő ľendszeľbe be tudnanak vonní.
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Tehát nem gondolja, hogy majdan a kĺlzponti költségvetésből pontosan budapesti kerĹiletek
fognak leginkább részestilni. Ezért tette fel a kérdést, és ezért javasolja, hogy tartsanak
társadalmi és szakmai egyeztetést, meľt nagyon komoly kiadások eIé ĺéz az onkormányzat.
Kérdés, azt hiszi, hogy Komássy képviselő rľ is feltette eń. a k&dést a tęstĺileti ülésen is,
milyen foľrások bevonására számítanak, ava1y hozzźnyulnak ,łz évek óta maguk előtt
görgetett tarta|é|<hoz, ? 4 milliard forinthoz. Amit egyébként nem lehet csak egyszeľ
felhasználni, tehát őrÍiltség lenne abból ťlnanszírozni bármit, ami rendszeľes jellegű kiadás.
Hogyha Önöknek már van eľrőlelképzelésfü, akkor viszont elvárható lenne, hogy mondjanak
valamit.

Csúry Ákos
Megadja aszőt Egry Attila alpolgáľmesteľnek.

Egry Attila
Először is elmonđja, nincs az onkormtnyzatnak 4 milliĺáľd fońnda, amit maga előĺ görget
ugyanis ha lenne, akkoľ atáĺsashtni pá|yźzatra kiírnfü, és akkor az Orczy negyed programot
rögtön elkezdenék megvalósítani. Ilyen tételnem létezik a költségvetésben.

Csrĺcs Éva
(I.{em a mikľofonbabeszéI, ezértnem hallható a kérdése.)

Egry Attĺla
Azpénzmarađvtny, aznem egy péĺlz, amit görgetnek maguk előtr., azpénzmaraďvány, annak
vannak szabad ńszei és vanĺlak kötelezettséggel terhelt részei. Ez egy picit bonyolultabb
ennél, esetleg ez a képi leírása ennek a péĺuosszegnek, felrevezetheti azokat a ha||gatőkat,
akik nincsenek pontosan képben a koltségvetés mfü<jdésével. Azértkívźntaeń"tisztźnru, hogy
ilyen szabad pénzállomány, ame|yet görget az onkormáĺyzatmagaelőtt, nem |étezik.

Csúry Ákos
Megadja a szőt Dallos Juditnak.

Dallos Judit
An. Lafogásolja, hogy miután elment, dr. Erőss Gábor Képvisető Úr, utána itt egy nagyon-
nagyon személyeskedő megjegyzés hangzott el, amit nem tud megvédeni. Őt nem tudja
megvédeni, de meg kellene adni erre a lehetőséget, hogy addig volt itt, aníg a kamerák
vették, ezflemvolt köziigy. Milyen ügybe sorolható ez a kijelentés?

Csúry Ákos
Ez ővoda ügybe sorolható. Felkéri Egľy Attila a\po|gármester urat, hogy záĺja be a
kĺizmeghallgatást.
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Egry Attila
Kĺjszöni szépen, hogy eljottek, hogy kérdéseket tettek fel írásban és szóban. Külön szeľetné
megköszöni' hogy ilyen aktívak voltak, és többször ishozzászőltak, elmondták véleményüket.
Aki írásban tette fel kéľdését és nem kapott vźiasń', kéri, hogy akkoľ keresse meg a Hivatalt,
ami kérdés itt nyiwa maradt természetesen a Hivatal dolgozói ftljegyzetelték és írásos vtiasz
fog készülni. A közmeglrallgatást Il,02 perckor bezĄa és mindenkinek áldott békés
Karácsoný és Boldog Uj Evet kíván.

Budapest, 2015.január 8.

rl
/\il]]J,Lľh,/ĺl^\

Danada-Rińrán Edina
Jegyzo i.,lr\j

A jegyzőkoÍLry az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 2014.
december 1 8-ai Közmeghallgatáson .9'łIeŁ*ottakat hitelesen tanúsítja.

A jegyzőkönyvet készítették:
lĺ /) ^/|Aqő," ho,,il &,u-

U Asócs Zsanett Rita
Szervezési és Képviseňí Irodavezető Szeľvezési és Képviselői Iľoda - ügyintézo

lĺl
th..ďáPĺ-

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iľoda _ĺigyiĺtézo

A Képviselő-testület iegyzőktinwének melléklete:
Jelenlétĺ ív, meghívĺó' előterjesztések

Szedliczkyné Pekffi/Karoli
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