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Tisztelt Asszonvom!

KöszönjĹik, hogy megtisztelte onkoľmĺányzatunkat, és a 2015. évi közmeghallgatásra
észrevétellelfoĺdult hozzźnk. Engedje meg, hogy felvetéseinek soľrendjében az alábbiakban
foglalj am össze válaszomat.

Az onkorményzat elsődleges célkitíĺzése a saját lakással nem ręndelkező kerületi lakosok
lakhaüísrának, illetve a Képviselő-testĺilet tútal- meghatározott, Józsefuaros újjáépiilését
eľedményező pľojektek hatĺíridőben töľténő megvďósulasénakazelősegítése.

A minőségi lakĺĺscseľét, mint sok itt éIő béľlő élethelyzetének megoldásáľa alkalmas
jogintézĺlényt magam is fontosnak taľtom, amit mi sem bizonyít jobbaĺr, hogy e lehetőség
kezđeményezésemľe kerĹilt bele a szabźly ozłsba.

Amennyiben a ľenđelkezésre álló iires lakásállomanyból a bérlő szźlmára igényei szerinti
lakást sikerĹil ta|átlni, és a béľlő a Rendelet szabta kötelezettségeket is vállalni tudją a
bérbeadó szeľvezethez benyújtott bérlői kérelmek, illetve kezdeményezések alapjén a
bérbeadásról és aĺurak feltételeiľől a bérbeadói jogköľľel, illetve hatáskönel rendelkező
bizottsźę _ a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zľt.)
elotefiesnése alapjrín - dönt.

Józsefuĺĺros onkormányzata minďen lehetséges ęszközzel igyekszik segíteni lakhatási
problémájuk rendezésében a rźszoruló kerületi lakosokat, arn7hez azonbarlaz éľintettek
együtÍniíködése elengedhetetlen. Az eladósodott, de hátralékukat rendezni kívránó

személyek számára több lehetőség is kínálkozik arra vonatkozőarl, hogy felhalmozott
hátrďékukat rendezni tudják. Lakhatásuk megóvása, valamint a hátralék rendezése
érdekében alacsonyabb komfoľtfokozatú vagy kisebb alapteniletrĺ lakás bérbeadását is
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kérhetik, a bérbe adandó lakás lakhatóvá tételének megállapodásban va|ó rögzítése, az
álta1uk bérelt bérlęménv leadása. valamint a Rendelet szabtafeltételek vállalása mellett.

A JGK Zrt. Lakttsg.azdáll.ooa,ĺ és Hátralékkezelési Irodája a bęétkező kérelmekrol
nyilvántaľtást vezet.

Jelenleg 69 db minőségi lakáscseľe iranti kérelem van nyilvántaľrva, amelyből eddig 7 db

kérelem teljesítésére volt lehetőség, A 69 db kérelemből 28 kérelmező nem teljesítette eddig a
jogszabďyi feltételeket, ügyÍikben érdemi segítséget a feltételek teljesülése esetén tudunk
nýjtani. A kéľelmezők közĺil jelenleg 34-en vannak azok, akiknek az ügye előkészítő szakban
van (pl' lakás megtekintése, nyilatkozattétel, előterjesztés előkészítése).

Tájékoztatom továbbá, hogy a Kisfalu Kft., valamint jogutódja, a JGK Zrt' _ mint megbízott
szźnĺiáző - źilta| az onkoľmányzat nevében kibocsátott szérn]ák a szjtmvitę|ről szóló 2000.

évi C' töľvény, az á|talános forgalmi adóról szóló 2007. évi cXxVII' törvény, a
rezsicsökkentés végľehajtásaról szóIő 2013, évi LIV. törvény, vďamint a ľezsicsökkentéssel
és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló f0I4. évi XL
tĺĺrvény előírasainak megfelelő kcitęlező tartalmi és foľmai elemeket larta|mazzélk,
amelyektől a jogszabźlyok alapján eltérni nem lehetséges.

A számlákon valamennyi ťlzetendo đíj jogcímenként (lakbér, víz-csatornahasználati đij,
szęmétszáů|ítási díj, központi f,ités, felvonó díj) kiilön sorban, oszloponként mennyiségi

egység (hó, fő, m3), egységar, nettó érték, Áfa kulcs és Áfa össz"g, valamint az összköltség

felttintetésével szerepel. Amennyiben a száriźn feltiintetett valamelyik díj mennyiségi
egysége nem egy hónap, minden esętben az idoszak is szerepel a számlákon (pl' 4 hónap

esetén feltĹintetésľe keriil: 20|3.12,01-2014.03.3I. időszak konekciója). A ťĺzetenďo

összegek pozitív előjelűek, míg a szintén kĹil<in sorban szerepeltetett esetleges jóváíĺások,

esetlegesen megítélt tĺímogatások negatív előjelríek, azaz a befizetendő összeget csökkentó

tételek. A számlĺĺkon szerepelnek továbbá a teljesítési hataľidőn túli egyenlegadatok is, a
dátum, az utolsó beťlzetés, és a hátralék/túlťtzętés összegének felttintetésévęl.

Sem az onkoľmrĺnyzat źita| megbízoÍt szźtmlráző Tlírsaságnál' sem a Polgármesteľi

Hivata|nźú'nem élt még panassza| egyet\enügyfél sem a szźm|ákértelmezhetetlensége miatt.

Szociális lakbénel kapcsolatos észtevéte|ére tćĘékoztatom, hogy a levelében felvetettek

nyilvános adatnak minősülnek, amelyeknek az érdeklődők nęmcsak bármikor utanajarhatnak

a vonatkozó rendeleti szabályok kozotÍ., hanem személyesen is utánakérdezhetnek a JGK
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Zrt. ngyťéIszo|géůatihelyiségeiben vagy többek között az Önkormányzat á|Ía| ę célra, ĺjnként
vállalt feladatként fenntartott információs irodában. Mindezen tiiltćtjékońatom, hogy a JGK
Ztt. az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységét végzi5 szervezet, amelynek
feladatelLátása soľán az önkormányzati (köz-) vagyonnď kapcsolatos érdekeket kell szem
előtt taĺania. Az onkormányzatkötelező, illetve számos önként vallalt szocililis feladatának

ę|lźtásáért felelős szeľvezet a Józsefuźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólétí Központ
(JSZSZGYK)' A JSZSZGYK a JGK Zrt-ve| szoľos együttĺniiködésben, a JGK Zrt. vagy a

béľlő jelzése alapjćn az arra _ aĺyagi, szociális vagy családi helyzetük miatt _ igéný tartó

ĺinkormányzat béľlőkkel is kapcsolatot taľt, és a kerületi lakosok komplex segítése

érdekében rendszęľes tćĄékońatást nyújt többek kđzött a rendelkezésľe ál1ó valamennyi
támogatási formáról és egyéb, anyagi segítséget jelentő lehetőségľőI.

Budapest, 2015. december 10.

Tisztelettel:

|082 Budapest.Baros u.63-ó7..Teleíon:06 | 459 2|@ . E-mai|: polgarmester@jozse.fualrcs.hu . www.jozsefuaros.hu 
J

ĺoŐ.sgnnAT
oNKoRl'r,ĺÁNvznr

pa




