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Táľgv: Válaszlevél közmeghďl gatősra

Köszönjfü, hogy megtisaelte
észľevétellei foľdult Łtozzěnk.
ö'ssze válaszomat.

A Budapest VIII. kerĺilet,

Tisztelt Uram!

Önkormĺányzatunkat és a 2015.
Engedje meg, hogy felvetésęire az

évi közmeghal|gatásra
alábbiakban foglďjam

szám ďatti T:írsashrŁban az
onkoľmrányzat ĺrlajdonában 3 db (l-es, 4-es, 6-os) albetét ál1, amelyelĺ,hez t232/1,0000 a
közös tulajdonból fulajdoni illetőség tartozik. A haľom darab ĺjnkormćnyzati mlajdonból az
1. ďbetét (llz|etlĺ.) a Fővaľosi Vízmtĺvęk ZÍt, źL|ta|, 20Í2. november 26.a| nyilvántaľtásba
vettszolgaltatőia|vízmérővel(gyĺĺriszělma: felszerelt.

A ktjzös képviselet á]tď készített' és a2015. febľuĺĺľ 5. napjanmeglartÁsta keľĺilt közgyíÍlési
meghívó mellékletét képező _ 201'4. évi időszakľa vonatkoző _ elszétmolás ,,tény'
oszlopában szerepel az on által megjelölt 995.915,. Ft összeg, amely a tźrsashźn áita|
kifizetett cca. 1660 m" vízforyasztásnak megfelelő víz-csatorna díj. A Tarsashĺáz 2013. évi
valős víz fogyasnźsa" pedig mindösszesen csak 389.491,- Ft volt. A közös képviselő ĺíltď
készített, 2013-2014. évi viz- és csatornadíj elszĺmolas elnevezésu tźtbl'ěaata tarta|mazza a
vizőra nélkĺili tulajdonosok vízdijra (átalaľly) vonatkozó beÍizetéseit, 1.084.200,- Ft
összegben, valamint a 2013-2074. évi vďós vízfogyasńils:t, ami összesen l.385.406,- Ft
(389.491'. Ft + 995.915,- Ft). A2013-20|4. éví valós víďogyasztáshoz felszámít.ásra keriilt
a20t2. évitartozás is,384.698,. Ft összegben, így az összes víz.csatomadíjra vonatkozó
táĺsasházza| szemben fennálló követelés _ a közös képviselő számítźsa szerint _ 1.770.104,-
Ft, amely összegből befizetésre kerüIt 1.084.200,. Ft, tehát a különbtizet 685.904,. Ft vÍzdíj
tartozás.

Aközffilésen a fulajdonosokat tź$ékoztatÍa a közös képviselő, hogy a fóvizm&őn átfolyt és
a mellékméľővel rendelkező fogyasztók áItal leadott mennyiségek közötti kiilönbĺizet
(1196m3) elméletileg csak a vízőta nélkĹili albetétek vizfogyasnźtsát jelenti. Az
önkoľmrínyzati tliajđon képviseletében részt vevő munkatĺíľsunk tajékoztatasa szęrint is a
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fenti vízfogyasďźs irľęálisan magas a kozös képviselő áltď nyilvantartott harom vízőta
nélktili albetétre felszámítva. A jelenleg hĺáľom mellékmérő nélküli albetétből kęttő
önkormĺĺnyzati tulajdonban van' és ebből a 4.es szźtmí (fszt./L. vízőra nélkĹili) albetét201,3.
szeptemberétől üľes, tehát tényleges vízfogyasztás nem történik az ingatlanban.

A 2015. február 5-i ktizgytĺlésen, a 3. napiľendi pontkétlt tźrgyalt 2014. évi beszámoló
kapcsán született számú hatátozat rendęlkęzik a mellékvízmérok
ellenőľzéséró|. Az ellenőrzéssel, a lakásokba történő bejráľásra a közös képviselővel egytitt

on lett megbizva, azonban ennek megtörténtéről, illetve eľedményéról nincs az
önkormányzati tulajdon képviseletében részt vevő munkatarsunknak tudomása, valamint
nem rendelkezik olyan közgyiĺlési hatfuozattal' amely a közös költségen feltili plusz víz-
csatornadíj megťrzetéséľe vonatkozna.

A vízőta nélküli lakások utźtn jfuő víz-csatoľnadíj utólagos megfizetéséről nem szĹiletett

döntés. Az 5/2015.02.05. szźmű hatáÍozat a:ľól rendelkezik, hogy a közös képviselő a
viz&élk ellenőľzése után szĺímoljon eĺ a vizőta nélküli lakasok víz.csatoľnadíj
kiiliinbiizetével. Amennýben a közös képviselő nem tud megallapodni a vizőta nélkii]i
lakások tulajdonosával, akkor ľendkívĹili közgytílést kell összehívnia ebben a témálban.

Nincs tudomásunk aĺról, hogy a közös képviselő, a batćtrozatban foglďtakat
teljesítette.

A közös képviselő áItaJ az önkormanyzati tl,iajdonú albetétekľe elkészített és megktildött
közös költség folyószímlan szeľeplő 278.000,- Ft hátralékot (2015.06.30-i állapot szerint) a
Taĺsashaz Tulajđonosi KépviseletetElľlaó Iľoda nem fogađja el, mivel nyilvantartásában a
tartozźsnak nincs alapja. Ellenben, ugyanezen iroda 2015. decemberi keltezéssel 333.f36,-
Ft összegű tulfizetést könyvelt.

Ez-eĺ összęg keletkezésének oka az l-es számú önkormányzati albetétben (2012. november
26.va]) történő vízőra felszerelése, melynek következményeként a fenti időponttólkezđve _
visszamenőlegesen - vízőtás közös költség kötelezettség keriilt megállapíilísra. A tulfizetés

ľendezése céljából 2015. mfucius l-vel az onkoľmćnyzat átrnenetileg felfüggesztette a havi
47.500,. Ft közös költség utalását a Társashĺízuk felé.

A 2015-ös évben két alkalommal is kezdeményezéste keľĹilt közös

képviselőnél (2015. februaľ 19-én és 2015. augusztus 11-én) a közös költség átutalás

egyeztetése a jogos tulfizetés visszautalása érdekében' Megkiilđésľe kerĺilt 2012. januu 1-ĺg
visszamenő|eg, az l-es szĺímú önkormanyzati a|betétre (iizlet/l.) vonatkozó közös költség
elszámolás, kérve a táĺsashźa nyilvántaľtasának felu|vizsgélatźt, konigrálását az

önkormányzati ďbetétekĺe felszámított kötelezettség előíras tekintetében. A kezdeményező
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levelekľe vtiasz, az önkoľmányzati trrlajdonľa vonatkozőan, javitoľt tulajdonosi folyószĺímla
a mai napig nem éľkezett.

Az egyettetések kezdeményezése előtt 2014. decembeľ 3Í-ig az <inkoľmányzati tulajdonľa
vonatkozó közös költség folyószĺímla egyenleg megegyezett a taľsashŁuk k<izös képviselője
által kiköZölt összeggel ) a7'a7' 0,- Ft-tal.

A fentiek ismeľetében tájékoztafui kívánom arľóI, hogy a jövőben is a közgyűlések áltď
megszavazott és a jegyzőkönyv áltď hitelesített hatźtrozatok a\apjtn, az önkorményzati
a]betétek vonatkozásában a mindenkori vízőrás és vízőta nélküli közös költség
kötelezettsé get áú| módunkban teljesíteni.

T-ájékoztatom tovétbbá, hogy a keľületben ta|źihatő házak állapotának javítása érdekében
onkoľmĺínyzatunk páIyázati ľendszeľt mfüödtet, amelynek keľeteben vďameĺuryi
taľsashĺíznak lehetősége van a közös tulajđonbarl źÄlő épiiletrészek felújításanak támogatása
fu tnt pá|y azatot benyuj tani.

Az onkormtnyzat a tálmogatźlst vissza nem térítendő tźmogatáts és kamatmentes kölcsön
foľmájában nýjtja, amelynek mértéke a beľuhazás összköltségétől fiigg. Az 5 millió forintot
el nem éľő kiviteIezési k<iltség esetén atársashénrészér(5lannak so%-átszĹikséges önerőként
összegyÍijteni, míg az 5 millió forintot eléľő kivitelezési összköltségiĺ beruházasok esetén a
Társashaz ńszéról ďbetétszĺámtól fiiggően 25,30,vagy 40 oń-os önerő mellettigényelhető
támogatrás a fennmaradó összegre, ezen belül a vissza nem térítendő tźmogatÍls és a
kamatĺnentes kölcsön méľtékéľe vonatkozóan a Ttrsashźn által megjel<ĺlt aľĺányban. A
trĺmogatás métékéről és megoszlásáľóI a Tarsasházi Pá|yázatokat Elbírahő Munkacsoport
j av as|atár a a Polgáľmester dönt.

Idén a háZÄknak már pá|yélzaton kívüli tiímogatás igénylésére is lehetőségfü van legfeljebb
250.000 forintig terjedő munkálatok elvégzés&e' anélktil, hogy allhoz önerővel
ľenđelkeznének. A támogatiíst az onkorményzat vissza nem térítendő tĺĺmogatásként vagy
kamatrnentes kölcsönként ađj a.

A péůyazatok benyujtása nincs hatźndőhöz köťve, aľľa folyamatosan lehetősége van a
táĺsashazaknak a Képviselő-testtilet ĺíltď jóvĺíhagyott keľetösszeg erejéig.

A pályazatokľa vonatkozó részlętęs szabáJyozást a 23/20]5. (ĺ/.2l.) szźlmu <inkormĺĺnyzati
rendelet tarta|mazza, amely a pá|yázati adat|ap, valamint a pályźzat ľészeként benyujtandó
dokumentumokľól szőlő tajékoztatő mellett elérhető az onkoľmanyzat honlapjrán
(wwwjozsefuaros.hu).
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A pźiyénati feltételekkel' tudnivalókkal kapcsoIatban bővebb felvilágosítást a következó
szervezeti egységtől kaphat, vďamint ugyanitt van lehetőség az összeállított páIytaati
dokumentáció leadasaĺa is:

B u dap e s t J ó z s efv ár o s i o nkor m óny z at P o l gárme s t e r i Hiv at al
Gązdálko dási Ü gyo s ztály

1082 Budapest, Baross utcą 63-67. III'/3I2.
dr. Déknny Szilvia ügintéző

Tel. : 4 5 9 -2 5 9 5 ; e-mail : dekanyszi@j ozsefi aros.hu

Mint az on előtt is ismeľt, a migľáns helyzet kapcsán a II. János Pál' ptpa tér közterĹileti
rendjével kapcsolatosan az idei évben minden korábbi időszakot sokszorosan meghaladó
pľoblémát kętlett kezelni. Nyugodt lelkiísmerettel állÍthatom, hogy a kerÍĺlet jogszabilyi
k<itelezettségeihez és lehetőségeihez mértęn sikerrel vettę ezt az akadá|yt és a lakossági
jelzések, vďamint sajěttapasnalataink ďapjrán sokszoľ mások fe|aďatát ź-/tvéve egyeztettünk,
intézkedtiink a megoldás érdekében.

Intézkedtem arra vonatkoző|ag, hogy a fedél nélktil maľadt személyek źůta| okozott
pľoblémák kezelése éĺdekében ismét vonják fokozottabb ellenőľzés ďá a teľet és

szęrezzenek érvéný a jogszabéůyi rendelkezéseknek. A korábbi éveknęk megfelelően a téli
időszakban idén is felal]l.itásra keľül az ,,ÉLETMENTO PONT''. A rendészeti feladatokat
ellátó szervek és személyek a keľiilet összes hajléktďanját, igy a téľen tďáIhatókat is a
meggyózés eszközével megpróbáljak rávenni, hogy vegyék igénybe e lehetőséget.

A Blaha Lujza téri ďuljaróban észlelt problémák kezelésével kapcsolatosan a Fővaľos
rendelkezik hataskönel. ott a keľiilętiink köĺenileĹfelügyelői intézkedési jogosultsággal

nem rendelkeznek. Természetesen az ďuljĺíĺóval kapcsolatos összes lakossági jelzést,

észrevételt továbbÍtjuk a Fővláros illetékesei felé a szĺikséges intézkedések megtételét

kezdeményezve. Jelen panaszét írásban megkiildtĹik a Főviíľosi onkoľmányzat Renđészęti
Igazgatőséry, valamint a Budapesti Rendőr-frőkapitĺányság Közbiztonsági Szeľvek
Közrenđvédelmi Főosztźůy tészére annak érdekében, hogy fokozottabb ľendőľi és k<iĺeľulet-
fettigyelői jelentét legyen az ahiljtlrć;ban, ezze| pedig a negatív jelenségek visszaszoruljanak

és a lakosok biztonságérzete javuljon.

Bízombenne, hogy a levelében foglalt felvetésekľe

Budapest, 2015. decęmber 10.

polgárm
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