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Baľbara - Jőzsefvá'ros Közĺlsségeiért Nonpľofit Zrt. Igazgatóság elnöke, dr. Koroknai
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taga,



Dľ. Kocsis ľIáté
Tisztelettel koszont mindenkit a Józsefuaľosi onkoľmányzat idei évi közmeghallgatásán.
Kcĺszĺjnti a megjelent képviseloket, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetojét, a
kerületi Tuzo|tő Parancsnokság vezetőjét, a megjelent főváľosi gazďaságí taľsaságok
képviselŕiit, a kerületi gazđasági taľsaságok képviselőit, az intézményvezetoket., a Hivatal
munkatarsait, és a vendégeket. A közmeghallgatást megnyitja. Távolmaľadását nem jelentette

be serlki' a késését serrr jelezte sentrĺi. Pirrtéľ Attila I(épvisclő Uľat ncm látja a tcľcmbcn.
Megkéri atésztvevőket, hogy kapcsolják be szavazőgépeiket a|étszámmegtlllapitása végett.

Megállapítja, hogy aZ egyszeÍű szótöbbséghez 17 képviselő van jelen, 9 egybeharlgző
szavazat sztikséges. Szavazásta bocsátja a napirendet. Egy napirendi ponttal késztiltek, ez
maga a közmeghallgatás. A napirendről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszertĺ
szótöbbség ge| határoz. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 17 igen, 0 nem, 0

tartőzkođtts mellett elfogadta. A201,5. évi kcizmegha|Igatásra a kerület |akői eIózetesen 32 db

felszólalási lapot adtak le' amelyből 5 esetben a felszóla|ási szándékot jelezték pusztán, a
többi 27 kérdésre a váIaszokat a Hivatal illetékęs igyosztźĺIyai elkészítették. Továbbá a
korábbi hosszú évek gyakorlatának megfelelően bemutatja Csúri Akos urat, aki a

közmeghallgatás moderátoľa lesz, és egyben meg is kéri, hogy a kĺjvetkezó rész vezetését a
közmeghallgatáson v egy e át.

Csúri Ákos
Jó estét kívan mindenkinek. Röviden ismeľteti a Magyarország helyi önkormányzatairőI szőIő
20II, évi CLXXXIX' tĺirvény kozmeghallgatásra vonatkozó szabáIyźt. Az Mötv 54.
paľagľafusa: A Képviselő-testiilet évente |ega|ább ęgyszer, előľe meghiľdetett
kcizmeghallgatást tart, ame|yen a helyi lakosság, és a helyben éľdekelt szervezetek képviselői,
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az e|hangzoĹt javas|ata,

kérdésľe a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 15 napon belül váIaszt kell adni.

Tźljékonaásként elmondja a közmeghallgatás befejezésének tervezett időpontját, ame|y 20

őra, tehát este 8 óra. Egyúttal kéľi a jelenlévők kĺjzremfüödését, a közmeghallgatás gyoľs

lebonyolításához. A hozzászólásokľa rendelkezésľe álló idő 2 perc, amelyre hangjelzés fog
figye\meńetni, miután ahangselzés csak egyszer sző|, utána fel fogja kérni a tomörítésľe és a
kéľdés befejezésére az éppen időt túllépő felszólalót. Ismerteti a főbb témaköröket. I.

Józsefulíľos újjáépül. Ezen belül: tfusasházi felújítások, kerĹiletfejlesztés, Auľóľa utcai
rendelőintézet megiljítása; II. Ktjzbiaonsáe; IIĺ.. Vaľosiizemeltetés; IV. Hatósági tigyek; V.
Kultuľális tigyek; VI. Családtámogatás, idősgondozás, egészségĹigy; VII. Bölcsőde' óvoda.

Felkéľi a Szervezési és Képviselői Iroda munkatársait, hogy az írásbarl beérkezett kérdésekĺe

elkészült vá|aszokat osszák ki az alź.ŕ,bi címzettek részére: Vincze Lászlőné, Csillag János,

Minczer Frigyes József (nincs jelen, eljuttatják hozzá a vźt|aszt), Mikala Gáboľ, Erőss

Lász\őné, Andrew Staľk, Barcsai Józsefné, Felkeľ Júlianna, Dr. Dezső Gyula (nincs jelen,

eljuttatják hozzá a vá|aszt), Kátay- Barba Rafael Péteľ, Kovács Alfrédné, Németh András,

Fehér Mária, ozv. Kirźiy Györgyné (nincs jelen, eljuttatjfü hozzá a váIaszt), Szilágyiné

'ä|varez Maĺtíĺez Luzi|ia, Sóvári Géztné, Faľkas Istvánné, ozv. Gábor Györgyné, Fórizs
Béla, Androvics Martina, Szabó Erzsébet Márta, Révész Ferenc, Balázs Tamásné, Horváth-

Sziklai Attila, Strbik Ágnes, Dallos Judit, Szigethy Gabriella. Felkéri a jelenlévőket, hogy aki
most megkapta akérdésére avá|aszt, tanulmányozza át, tekintettel aľľa, hogy elég részletes és

kimerítő vá|asń" igyekeztek adni a megfelelő ügyosztályok a feltett kérdésekĺe. Ha a kapott

váIasz nem kielégítő, amégmegváIaszolatlan kérdéseit az adott témakörnél tegye fel. Felkéri
a jelenlévőket' hogy a témaköröknek megfelelően tegyék fel kérdéseiket' illetve az illetékesek

ađjákmeg válaszukat.



Az adott témakömél először csak a felszólalási szándékot jelzok kapnak szót. Kéri, hogy a
jegyzőkönyv számára mindenki mondja be a nevét. Kéri' hogy a Józsefuáros iljsźry számára
készítendő fotóknál, hogyha valaki nem akarja, hogy róla fénykép, felvétel készüljön, az
je|ezze a kollegáknak, mert nem fog készülni, nehogy ebből utólag valami ga|Iba legyen.
Felhívja a megielentek figyelmét, hogy a Fővárosi onkormányzat" i||ctékességébe tartozo
ügyek vonatkozásában lehetőségĹik van a következő fővárosi cégek képviselőihez íntézni.. a
BKK részéről Susuk Róbert Máľton szo|gáItatásszervezés vezető, BKK közút, Kovács Dénes
ígazgatő, BDK ńszérőI Papp Zoltán ugyvezeto, FKF részéró| Pártay Gábor, FCSM részérő|
Gerőfi András, Főtáv tészétőI Ujhelyi Csaba. Emlékezteti a jelenlévőket' hogy egyedi
tigyekben, amely nem kĺiztigy, az előtérben helyet foglaló a megjelentek kéľdéseit
váIasza1kaI váłő kollegáikhoz foľduljanak bíza|omma|, szeľetettel és figyelemmel.
Amennyiben átolvasták az íĺásbe|i kérdésekľe adott válasń, azok, akik itt voltak és helyben
megkapták, akkoľ elkezdené a témaköronkénti tárgyalását a kérdéseknek, vagy javaslatoknak.

I. Józsefuaľos újjáépül:
Társashĺĺzi felúj ítások
Keriiletfejlesztés
Auróra utcai Rend e|őintézęt megúj ítása.

E témakcjrben előre hozzásző|źtsi szándékot jelentett be: Feicht Rezsőné és Bódis Lajos. Nem
tudj a, itt vaľurak- e és hozzászólásukat megteszik-e.

Feicht Rezsőné
Nagy szeretettel ktjszönt mindenkit. Aki ismeri, tudja miért eLlhez a kéľdéshez szeretne
hozzásző|ni. Mindenki, aki ebben a teremben van, azért iil itt, hogy Józsefuárosban, a
kĺirnyezettikben, itt ahol élnek, egy dinamikus, lendiiletes Józsefuiárost lássanak maguk körĹil,
ennek azutnakaz elején vannak, soha nem lesz vége, mindig lesznek problémĺík, megoldandó
feladatok. Csak annyit szeľetne ęIlhez hozztúenrti, hogy a térsasház felújítások fo|ytatásźt,,
amit megkezďet. az önkormźnyzat, szeretnék ha folyatná. Tĺibb olyan társasház, ami
csatlakozik a jelenleg felújított tźtrsasházak mellé (ilyen a Népszínhźtz utca, Teleki tér
kĺirnyéke és nyilván a kerület tĺibbi részén is van olyan társashźz, ami egy kicsit kilóg, és
gondozásba kellene venni.) Az Alľőra utcai Rendę|óintézet megújításahoz anrlyit szeretne
hozzátenĺi, hogy a betegek és azok, akik évek őtahasználtźkezt az épi|etet' nyilvĺín látjĺík és
tapasztalni fogiák azt a vá|tozást, aĺłri ebben a rendelőintézetben véghezment. Kívánja, hogy
minél kevesebben látogassfü, de örüljenek neki, hogy kerĹiletben ilyen egészséghźn és
rendelőintézet van. Szeretné felhívni a figyelmet atÍa, hogy az itt é|ő embeľek ne csak
állandóan a problémákat lássák, lássák meg a jőt, akĄarlak tenni éľte, és ne csak a fotelból
vagy a papíron' hanem ęffektíve a gyakoľlatban is.

Csrĺri Ákos
Hajszá|pontos volt. K&dez| hogy van-e valakinek hozzáťuzĺivalőjaa Testület ńszétő|.

Dľ. Kocsis Nĺáté
K<lszcjni a hozzászőlást. Csak az elsó részéte szeretne reagá|ni, a társasházi felújítások a
Józsefuáros újjáépül pľogramnak a 3. elemét jelentik. Akik itt ülnek képviselők, pontosan
tudjĺík, hogy az idei évben egy eddiginél nagyobb keretösszeget biztosított az onkoľmźnyzat a
táĺsasházak felújításara, de azzal is tisztában vannak, hogy ez egy végtelen feladat,
feneketlen zsák. Egyes becslések szerint a tĺáľsasházak át|agosan 50 éve nem
karbantarfua, felújítva, vannak eĺlĺléI bartúságtalanabb becslések is, tehát egy
lemaradásban van az épú|etek á|lapotź./- illetoen a keľület.
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Az elmúlt években közös eľővel eltudták végezni aziĺtézményi és a kozteľületi felújításokat,
mindemellettkozel1500lakás is megújult. Tisztában vannak vele, hogy a jövő évek felađata,

tehát a következő 10 év vállalása az mindenképpen a |akőházak széles korű felújítása kell
hogy legyen. Arra tud csak garaĺciát vállalni, hogy a Képviselő-testtilet elé februárban egy
olyan kĺiltségvetést fog beteľjeszteni, amelyik az idei évi szinten megadja ugyanazokat a
pénzügyi lehetőségeket a jövő évľe vonatkozőarl, atársasházak felújítását illetően. A pľogľam
sikeľességéľől lrosszan lehetne beszólni, nizőpont kirdósc, hogyha sok a tĺírsashĺízi pál'yazat,

az siker-e vagy Sem. Abból a szempontból siker, hogy jó eséllyel meg tudják oldani, ki tudjak
ťlzetni ezeket apáIyźzatokat. Abból a szempontból nem siker, hogy sok ilyen van. Amire az
elején is utalt, sok hazuk egészen minősíthetetlen állapotban van, az e|miit évtizedekben erre

kellő ťrgyelem nem háľult, úgyhogy arra kéri a Képviselő-testület tagsait is, hogy amikoľ a
költségvetést taľgyalják, ha az erľe vonatkoző javaslatot megkapjtk, akkoľ ne hagyják
figyelmen kívül ezeket a szempontokat. Illetve a tźtrsashtzi pá|yázatokat elbíľáló és a
társashtzi feladatokkal foglalkozó munkacsoportot, amelynek 3 itt ü1ő képviselő tagja is van,

aĺ;rakérné, hogy ezeket az elotťúk á,||ő feladatokat valamilyen szempontrendszeľ szeľint, egy
objektív szempontrendszer szerint priorizá|jźk. Tehát legyen meg egy olyan fontossági
soľrend, ami alapjźn eltudják majd bírálni, hiszen soha nem lesz egy időben annyi pénz, mint
amennyire igény lenne. De a feladat mégis csak az, hogy a legfontosabbakkal elkezdve előbb-
utóbb normális, és jóval élhetőbb lakókörnyezetet tudjanak teremteni a keľĹiletben élőknek,
legyen az |O\%o-osan önkormtnyzatĺ tulajdonú társasház, vagy hén, vagy pedig legyen
többségébenYagy akőĺ egészében magántulajdonú. Ugyhogy ezt a szempontrendszert (ez egy
nagyon bonyolult dolog, tudja, nem is akaľ beleszólni a munkájukba), de kéľi, hogy sok
szempontot f,rgyelembe véve próbáljanak meg olyat kialakĺtani, ami eljuttatja őket az elóbb
említett célokig. Megadja aszőtKomássy Akos Képviselo Umak.

Komássy Ákos
Tisztelettelköszönt mindenkit. Ki szeretné egésziteru annyiban dr. Kocsis Máté Polgármester
Urat, hogy mint a ttrsasházi pźiyázatokat e|biráIő munkacsoport egyik taga, a legutóbbi
testületi Ĺilésen jeleńe, hogy többek között azért támogatta a Hunyadi palota értékesítésére

kiírt pá|yazat sikeľes e|bírźĺIását, mert javasoka (és Polgármester Ur pozitív vá|asú, adott a

képviselő-testÍileti ülésen ezzel' kapcsolatos javaslatáľa), hogy az abból befolyó,
megközelítőleg 650 millió forint bevételét' amit az onkormányzat ałrlűgy is fejlesztésre
fordít' merthogy nem fordítanakuzemeltetésre ilyen típusú bevételt, a*. fordítsák atársasházi
rendszer múködtetésére, taľsashaz fe|iýitások folytatźstra jovó évben. Persze döntés enől
majd csak a költségvetés elfogadásźnáI születhet, de a szándékot és a törekvést akarta

hozzáteĺlrli. Aziđeí év folyamán 500 millió forintnyi keľetre érkezett, ennél jóval több igény a

tźrsasházakrészérő|.csakeztfontosnaktartottahozztltenni.

Dľ. Kocsis M:áúé
Az elmúlt években is elvi álláspontjuk volt dZ, hogy a vagyongazdáIkođásl

vagyonértékesítésből, hasznosításból befolyó ĺlsszegeket nem a míĺködésben éli fel az

onkormányzat. A saját ingatlan éĺtékesítésből szźrmaző péĺlzeiket aú. fej|esztésre fordítják, és

nem múkođésre, tehát ebben a logikában ez benne van,valőszínúleg ezértis mondta, hogy ezt

tudják támogatni.

Csúri Ákos
Megadja aszőt Bódis Lajosnak.



Bódis Lajos
A kerület néhány köztertiletén fejlesaeft néhany lakossági szoIgáItattts nyitvatartásával
kapcsolatban ál1 aZ onkormányzattal beszélgetésben, immár 3 és fél éve. Nemĺégen
összefogla|őan ezt a munkát, kért adatokat az cinkoľmányzattő|, illetve egy kozćrđekű
bejelentést is beadott a tapasńalt problémĺĺkkal kapcsolatban. Ennek három általános
tanulságát mondaná e|. Az egyik az az) hogy a Magdolna-negyed progľam lt. és IIl. részében
fejlesztett közteriileti szolgá|tatások (sportudvaľokról varl sző, játszőterehől van szó, és az ott
tévő nyilvános wc-kľől) nyitvataľtásával kapcsolatban elképeszto káosz uľalkodik az
onkormányzat hivata|os nyilatkozataiban. Az elmúlt időszakban 3 hét a|att, 3 lényegesen
különböző hivatalos nyi|atkozatot kapott az onkormányzattő|, arra vonatkozőan, hogy hogy
vannak ezek nyitva. A legjellemzobb példa (az egy játszőtér),2O, illetve 56 őra, heti 5, illetve
7 nap, és 2 külĺinbciző hely volt megjelölve ugyanannak a szolgźitatásnak az el|átására. Mind
a kettő hivatalos információ. Azt mondhatná az embet, hogy előfordul (már hogy ilyen hibak
vannak), de hogy 3 és fél év a|att sem sikerül megoldani, meg hogy ekkora hibak vannak,
azért aZ elgondolkodtató. A második pľobléma, amit szővá tenne, hogy amikor az
onkormányzathoz egy bejelentéssel él az ember, akkoľ aľľa nem kap vźiaszt, Vagy
tartalmatlan vźiaszt kup, vagy utólag megkérdezi, hogy kaptak-e panaszt valamilyen
létesítménynek a fermtaĺtásźxa| kapcsolatban, és azt monđják, hogy nem kaptak. Az MNP
programnak a kommunikációja az onkoľmányzat hattrozatáva| e|őírta, hogyha ilyen
bejelentések éľkeznek, akkor ań' ĺyi|vźn kell taľtani. Megkéľte, hogy |istázzźk efie a néhány
létesítményre beérkezett panaszokat, még azokat sem listázták, amiket ő maga tett papíron'
bizonyíthatóan, sőt még aľĺa a közéľdekű bejelentésre sem reagáItak, és nem ismerték el, mint
közérdekú bejelentést, azthitték, hogy akkoľ is adatot kéľt, nem, ő akkor kÍitikát mondott.
(amit most november 23-án adott be). Ne haľagudjanak, így kĺjnný csak jót monđani
magukľól, hogy a saját szabályaikat sem betaľľva, a panaszokat nem regisńraIják. és utólag
letagadják.

Csúľi Ákos
A hozzásző|áshoz 2 perc áll rendelke zésre.

Bódis Lajos
Kéri, hogy egy mondatot engedjenek még meg neki. Azt gondolja, hogy eľľe nincs az
onkormanyzatnak manđátuma, hogy így járjon el. Itt feladatot kell végrehajtnĺi, és nem
népszenĺséget keresni és azt gondolja, hogy ezze| az e|jélrással azonkíviil, hogy kárt okoznak,
Iejfuatjákaz onkoľmányzatotis, az országot is, a keriiletet is. Kéri, hogy tegyenek máshogy.

I)ľ. Kocsis Nláté
Bódis Lajos felvetésének a 2. részéte szeretne reagálni. YáIaszt mindig kell, hogy kapjon,
abban megegyeńek már pźlrszor életükben, hogy vá|aszt mindig kell, hogy kapjon. Ha
megjelölné majd neki egyszęr a ktivetkező napokban, vagy akár a közmeghallgatás végére,
vagy nem tudja, milyen felkészültségi állapotban Van jelen, hogy melyek azok a dátum
szeľinti levelek, amelyre nem kapott vá|asń- azt megkoszcinné, mert ahhoz ragaszkodna,
hogyha még nem is éľtenek sok mindenben egyet, de legalább a hivatali vźiasz kimenjen. A
harmadik kérdésre vonatkozóan' nem tudja, hogy van-e valaki a hivatalból, aki fud érdęmben
válaszolni (az MNP III programmal kapcsolatos panaszokregísztráciőjával kapcsolatban).
Megkéľi Alfrldi Urat, hogy mondja e| ezirźný ismereteit.



Dr. Atftildi Gyärgy
Az MNP III-nak van egy megadott kommunikációs felülete' és azon gyűjtik, most ő nem up-

to-date ebbe, de kész holnapramegnézni, ťollistázni, Bódis Lajosnak megküldeni. Äzt|átja,
hogy nem mindig azon a kommunikációs felületen kapják meg az üzeneteket. Nyilván az

önkormányzat nagyon sok ágazat' sokfelől kap kérdéseket. Ezeket. nem biĺos, hogy

integrálták a rendszeľbe, tehát amik azon érkeztek, azokat biztosan tudják, regisziľá\ttk,
eltették, és ebből készek riportot adni nyilvánosan.

Dr. Kocsis Máté
Az első felvetése az íĺlkźhb kritika volt, tehát a káoszta vonatkozó megsegyzését aú"

megnézik, hogy mire gondol, de nem kérdésként fordította le, ha nem haragszik, inkább

problémafelvetésként.

Csúri Ákos
Tźrsashźľ:i felújítások, kerületfejlesztés, Auróľa
hozzźĺsző|ásokat.

Rendelőintézet kapcsán vár

Budaházy Gusztáv
Aház, amely küldte, delegálta, vagy nem is egy haz, kimondottan az épített á|Iaggal (azért is

csapott le) kapcsolatos kéľdéseket, tehát nem a nagyon félt lakhatási téma, hanem

kimondottan műszaki téma. Kĺjszönettel kell kezdenie, méghozzá a Rév8 felé, amely 5 év

után megszivIe|te a felújítással kapcsolatos kifogásaikat, és a csapos gerendás faftidémet,

környezetét teljesen ľendbehozta, kitűnő minőségi munkát végezve' amit maguk is
megszemléltek. Miután nem dicsérni jott Cézar:t. hanem néhany valóđi problémát is jelezni,

azza| foIytatná. Tęhźú szépen néz ki a ház, még most, viszont a pľoblémájuk az, amít máĺ
ugyan az onkormźnyzat színe előtt is, tárgyalźlson, és tegnap is a Kisfalu Kft.-vel történt

tárgyaláskoľ is fülvetettek, hogy az állagmegóvás, teht.ŕ- a haz teľmészetes romlása is és a

rcĺgáIás, ami ebben az el|enőrizet\en köľnyezetben (szinte vadabb, mint az utca) lezajlLk, az

vá|tozatIarnt folyik. A kiváló kft., aki ennek a bizonyos B épületnek a felújításátvégezte, az

szíves kérésĺikĺe rendbe hozatot|egy-két olyan kttrt, ami arégi vihaľkárok óta volt, a cserepek

szerteszéjjel hullva, és most hadd ne sorolja, a kovezet szinte nehéńerepnek megfelelő

állapotban. Bfu az illetékesek erről tudnak, de elkeseredetten tapaszta|ják, hogy semmifele

lépés nem torténik atekintetben, hogy a régi szocialista értelemben vett tervszeru megelőző

feiĺ3ĺtast befejezzék. o is kéľ még egy percet, hogy legalább elmakogja, amive| megbinźů<.

Az a kérésiik ezze| kapcsolatban, hogy ami ugyan a lakhatástőI e|vźĺIasńhatat|an, és az itÍ'

felhorgadó kozegészségügyi problémáktól is, de miután megfogadta, hogy csak épített

á||agga| kapcsolatos kérdést tesz, hadd mondja eI azt is, hogy igenis lehet tárgyalni a

józsefuárosi vagyonkezelővel, tegnap két kitlinő vezetóveI targyalt erről, sajnos

eredménýelenül (a dívíziővezető iĺrral, és az iĺoďavezető únal). Báľ szemmel láthatóan

elismerték a hibákat, de konkľét ígéreteket nem tettek. Ań. szeretné kérni, hogy lépjenek a

konkľét és ellenőľizhető ígéretek mezejére mindkét fé|, a bérbeađó és bérlő oldaláról.

Pľóbáljak tísztźnru ezeket a teljesen elkent, nem világos kötelességeket és jogokat' meľt így a

teljes amortizáciő eIé néz az MNP III épített pľobléma. Teljes leomlás szé|én van, olyan

dei;moralizációs állapotban van (nem téľ rá' a lakJĺratásra), de ezze| osszefüggésben, mert a

lakók, hacsak nem ilyen nagyszájuvénemberek, mint ő, nem találnak kapcsolatot, és ő lassan

ebből kioregszik, azt szeretné|źľtĺi, hogy ahol 13 éve küzdve laknak, egy jobb, nyugodtabb,

civ1|izáItabb épített és lakhatásíkomyezetre tudnának garanciátkapni az onkormányzatÍő|.

utcai



Dr. Kocsis Máté
Természetesen nem az a cé|, amit Budaházy ur fe|vtlzo|t, nincs ellentikľe a megoldása, a
Magdolna-negyed pľogramnak egyik ütemét sem azért váI|a|ta be és csinálta végig az
onkoľmanyzat, hogy ez ne legyen jő. Hozztĺteszi, éppen mai napi hír volt, nem tudja
talá|końak-e vele, hogy Budapesten a legnagyobb ingatlan áľnövekedést egész Budapest
tekintetében a Magdolna-negyed konyvelhette el, mintegy 507o-os mértékben. Nyilván ezek
házankért. torzithanak' de ha ezeket a statisztikákat megtisztitjźů< az iljépitésu házak torzítő
hatásaitól, akkor is 33%-os ingatlan árnövekedést könyvelt el a Magdolna-ĺegyed. Ez
egyfelől siker, másfelől viszont kihívás is, meľt nyilván akkor van ennek az egésznek éľtęlme,
hogyha ez így is marad. Tehát a felújítások célja az volt, hogy ez az éĺé|<rrcvekedés,
pontosabban a színvona| az tartős legyen, tehát egyetértve a probléma felvetésével megkéľi
Kovács ottó uľat, hogy röviden foglalja össze, m1k az előtttik álló feladatok ez ügyben.

Kovács Ottó
Budaházy ur tudja jól, hogy bemehet hozzájuk bármikor, és a kollegái is segíteni fognak neki.
A Kaľácsony Sándoľ utca 22-vel kapcsolatosan, ez a Buđaházi Ílr á|ta| lakott épule! aú.
gondolja, hogy most elkészült egy újabb része ennek a munkának, a ftjdémszigetelés, és
ahogy a kollegái megígérték tegnap, figyelni fognak ana,hogy állapotromlás következzenbe,
sőt inkább további javulás legyen.

Csúri Ákos
Megađja aszőt Mozsar Endrénének.

Mozsáľ Endréné
Rövid tömör kérdést szeretne feltenni a Ludovika-projekttel kapcsolatban. A Diószegi, orczy
részeken mikor kezdődnek a munkák?

Dľ. Kocsis Mláté
Kéľdi, hogy mit ért Mozsár Endréné az orczy tész a|att, az orczy utat, vagy magź./- a
negyedet. Tehát magáú az utctlt, akkoĺ éľti, mit szeretne. Tehát ha kettébontják, Van a
kormányzati beruházás, ami az egykori Ludovika épületét, és az Orczy-park teľületét érintĺ, ez
folyamatban van, mint ahogy onök is látjak, ez egészjó titemben halad. Az egykori BKV
buszgarźns teľĹiletének a megtĄítása, illetve a kerítés bontása az megkezdődött, és ennek egy
következő állomása Lesz az egykoľi rendőrségi épület, tehźú a Diószegi utcai rendőrőrs
épületének akivá|tása. Az egy kollégiumi funkciót fog kapni, az egyetem kĺiľnyezetében, és
eL:lhez kapcsolódik az önkormźnyzatnak az aZ elképzelÉse, hogy a kclrnyéket magát mikoľ
tudjak elkezdeni. 2013 őta nyaggatja Kaiser Képviselő Ur,2007 őta, javitott' de élessé 2013-
ban, vá|t, mźtr ťlzikai fenyegetéssé alakult a Észérő| az Orczy-negyed felújítása. Eddig 3

kérelemmel fordultak a koľmányzathoz. Azt látniuk kell, hogy az onkormtnyzat ezt a saját
erejéből nem tudja megoldani, ez igy volt a Magdolna-negyeđ pľogramnál, így volt az Aurőra
utcai szakĺendelőnél, és hosszan sorolhatná, sok olyan ügy van, amibęn nem hittek az e|ején.
Emlékszik idestova egy évtizede van ebben az onkormányzatban, és tisztán emlékszik, hogy
melyek voltak azok az elképzelések, amelyekĺe mindig az e|ején azt monďttil<, hogy úgyse fog
sikeriilni. Ilyen volt a Teleki téľi piac, ilyen volta az Aurőra, ilyen volt az MNP III, ilyenek
voltak akoztér felújítások, mindenĺe azt monđtźk, hogy nem fog sikeľülni, és most kícsit ezt
érzi az orczy-negyednél is.



Valóban, annyiban bonyolultabb a helyzet, hogy jóval nagyobb összeget igényel az oľczy-
negyed felújítása jelen tudásuk szerint, mint a Magdolna-negyed program, ahol egyébként
szintén még volna mit csinálni. Ezeket a támogatásokat vagy a Széchenyi pénzekbol (a
fejlesaési pénzekből) tuđják megkapni, vagy pedig a kormányzattő|. Egy éwel ezelőtt már
megírta az e ttrgyil levelét a kormányzathoz. Nem akaľ az o nevükben ígéretet termi, mert
nem a tagsa, de abban maradtak, hogy a 2016-os 20l]-es év forđulója körtil meg tudják
kczdcni az orczy-ncgycd pľogramot. Ezt kĺjľülbelül tartalmában ugyanúgy képzeljék el majd'
mint a Magdolna-negyed progľamot, nyilván okulva annak a hiányosságaíbőI, hibáiból.
Amikoľ az ember előszöľ csinál ilyen nagy vállalkozást, akkor azértmég kovet elhibźkat, ez
nem kérdés, de máľ ezeket szeľinte le tudják tisztítani az orczy-negyed programról.

Ugyanúgy képzeljék el, tehát lesz egy koĺeruleti része, nyilvan szeretnének atźlrsasházaVka|
is ugyanúgy foglalkozni, hiszen az oľczy-negyed jelen pillanatban a keľület
legľendezetlenebb része. Kiemelt célként vá|Ia|ttk azt, hogy ugyanazokat a programokat

megpróbálják oda bevinni, illetve ugyanígy a társadalmi programokat is szeretnék ott

megvalósítani, tehát akozbinonságra, drogprevenciőra, felzárkőztatásta, oktatásľa, képzésre,

szociális tevékenységekĺe vonatkozó programelemeket. A becsléseik szerint ez köľtilbelül
olyan 5 és ] milliard Ft ktjzé tehető, nyilvan a 1arta\mától fĹiggően. Ez az a pénz, amire
valamilyen ágon az onkoľmányzatnak hozzá kell jutnia, vagy páIyázat, vagy pedig

kormátyzati támogatźls útjĺán. Mivel ezt a pénzt még nem kaptfü meg, de bíráLat aIatt van a
kére|mtik, ezért konkľétumot nem tud mondani, đe az iigy folyamatban van) a problémát

ismerik, ha netán elfelejtenék, akkor Kaiseľ Ur úgyis emlékezteti őket rá, mivel ő ott. az
önkormányzati képviselő, arról nem is beszélve, hogy a Ludovika programban is szeretnének

még egy egységet bevonni. A Diószegi utcának bizonyos ingatlanjait, akźtr üľes telkeket, akár

bontandó házakat, vagy rossz állapotú hźzakat, úgy átađni ebben a Ludovika-pľogĺamban,
hogy ań, az egyetemistákat kiszolgáló egyéb firnkciókĺa használhassa. Az annyiból lenne jó
nekik, hogy az nem az ő kdttségüket terhelné, hanem az áIlarnĺ beruhazásnak lenne a része.

IJgyanazt reméli itt is, mint nagyon sok teľületen, amelyben régen nem hittek, józsefuaľosi

piac beztrása' és hosszan tudná még sorolni, hogy mire mondtfü még, hogy nem fog
sikerülni, hogy eljutnak majđ egy pár év alatt oda (körülbelül olyan iďotartam alatt, mint a

Magdolna-negyed program), hogy máľ csak azokról a problémálaól beszélhetnek, amik a

fe|újítás után keletkeńek, amiľe Buďahźzy úr is utalt, amik peľsze megoldandók, de,máľ egy

fokkal kényelmesebb problémák, mint amikoľ a htlz eleve rossz á||apotźĺban van. Ugyhogy
csak binatőIag tud hozzásző|ni, kéri, hogy ne kelljen konkrétumot mondjon, mert

felelőtlenség lenne, de dolgoznakrĄta, és rajta és a képviselőkön nem fog múlni. Megadja a

szót Dr. Saľa Botond Alpolgármester Urnak.

Dr. Sáľa Botond
Aĺnyit tenne hozzá, hogy a Tfusashźr:iBírźiő Bizottság tagjai meg tudják erősíteni' hogy az

idei évben számos orczy-ĺegyedben lévő taĺsasház páIyázott, ami ańjelenti egyébként, hogy

az ott. élők anyagi áIdozatot is vállalnak annak érdekében, hogy az ő saját kĺlrnyezetiik, vagy

házuk akár megújuljon. Ebben dcjntött is, ezeket apáIyázatokattźlmogatta az onkormányzat,
de tud olyat is, amelyik be van adva, és még nem dĺintĺitt az onkormćnyzat, azokat is
legkésobb tavasszal el fogja bírálni és támogatni fogja az onkoľmányzat. Eń" csak azért

mondja el, mert hamár nem is abban a léptékben,vagy szó szoros éľtelmében úgy, ahogy

Mozsát Endľéné gondolja, elindult az orczy-ĺegyed progfam' tehźú, a társashéni pá|yázati

progľamokon, támogatáson kereszti|, az Önkormányzat mźr az ott lévő közösségeket, akik
anyagi á|dozatot is hajlandóak vállalni annak érdekében, hogy megújuljon a saját hazuk,

azokattámogatjamáľ most is az onkormányzat'



Csúri Áko.
Józsefvaľos újjáéptil' társasház, keľületfejlesztés, Auróľa utcai rendelő kapcsán vźĺja a
hozzásző|ásokat.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megađja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser Jĺózsef
Köszöni, hogy a polgármester megemlitette, đe az orczy-negyed képvise|ője az Dr. Ferencz
orsolya és Gúzs Gyula is, vagyis hárman támadnak maľ, erősítve vannak. Nagy remény van,
mert a Magdolna-negyed programnál megtapasztalták a lakosság pozitív hozzáá||źsát és
segítségét, és azt gondolja, hogyha az orczy-negyednél is köriilbeltil hasonló lesz a lakosság
támogattsa, segítsége, akkor nagy sikereket fognak elérni. Amit dr. Saĺa Botond
Alpolgármesteľ Ur mondott, azért is jó, meľt nagyon sok ház elindult a saját iújźn az orcry-
negyed pľogramban, és nagyon sok támogatás. Fel szeľetné hívni például a figyelmet a
Csobánc utca 8-ra, amely saját önerőből szinte az egészházatfe|iĄitotta, és egy példamutató
kezdeményezés az orczy-negyedben, đe azt is tudni kell' hogy azért az onkormányzat most
minden évben korĹilbelül annyi pénń ad a táľsashźzak fe|lijítására. mint régebben, ez I0 év
a|att tortént. Úgyhogy azt gondolj u, \ogy nagyobb léptékben töľténnek majd a felújítások a
kerületbe, de ahogy a Polgármester Ur mondta, ez is kevés. Nagyon rajta vannak, és nagyon
ízgatottan várják ők is, ahogy a hĺilgy várja, ők is nagyon vá1tk, nagyon tettre készek, és
nagyon szeretnének ezen dolgozlĺ. Megértve az orczy-negyedi lakóknak azt a he|yzetét,
amibe vannak, és szeľetnének nagyon segíteni, és dolgozni a lakókkal egyutt.

Mozsár Endréné
Akozbinonság miatt kérdezte. Meľt ha ott felújítás lesz, akkor akozbiztonság is jó lesz.

Dr. KocsÍs Nĺ.ńté
Ezen se menjenek tovább. Megkéri a Rendőrkapítáĺy urat, hogy válaszoljon, mert ez a kérdés
őt érinti, hiszen az onkoľmányzat rendészeti feladatokkal fékezetÍ. habzássa| van csak
fę|rvházva.

Molnár Gábor
Ahogy le tudta sziirni a kéľdésbőI, az Orcry-negyed és a k<jzbińonsźlg, és az újépítések
összefüggnek, de csak alá tudja támasztari. o ĺs ĺgy gondolja, hogyha újjáéptilnek a
|akőházak, társashźzak és a negyed' akkoľ teljesen biztos, hogy a közbiztonság is pozitív
iľányba fog véitozni. Mindamellett, hogy most is nagyon eľősen dolgoznak azon, hogy jelen
köľülmények között is a közbiztonság a megfelelő irźtnyba haladjon, mint ahogy nagyon sok
mutató azt mutatja, hogy halad is, és nagyon sok pozitív visszaje|zést is kapnak, továbbľa is
ezen fognak dolgozni.

Csúri Ákos
Megadja a szőt Strbik Ágnesnek.



Strbik Ágnes
A levelére félig-meddig kapott vá|asń. de minden olyan kérdés, amit még szeľetne feltenni:
tudniillik a ĺyár kozepén az utca lakói levelet intéztek azza|, hogy trĺľhetetlen az, ami a
kornyéken van. Belementek egy homlokzatjavításba most, és még nem szeretnék befejezni,
maj đ pá|y ázni szer etnének, 2 millióba keľül.

Az utcájuk saľka a tcrmószctcs szĹiksćglctek elvégzésére nagyon alkalmas' ugyanakkor a
bútoľok elhelyezésére alkalmas, már tulajdonképpen omlik a faluk, és egész nyáron nem tudja
hány ľendőľségi bejelentést tettek, hogy jöjjenek ki' olyan szemét van az utcában, most
körülbeltil egy hónapja nincs takarítva. ok a járdát letakarítják, mert kĺjtelező, meg dzsuvába
nem akarnak állandóan hazamenni.De ań, hogy még aztlttestet is ők takarítsák végig, azmát
tűrhetetlen. Csak úgy mellékesen, a poén kedvéért, köľiilbelül 10 lildlis kocsit látott tegnap a
Diószegi utcába, biĺos megjött a mikulás. Szęretné megkérďezni a Polgármester Urtól, hogy
a szociális rehabilitáciő azazorczy-negyedre vonatkozik-e. Szóvalnagyon égetó, és még egy
fél mondatot, aZ,hogy az tires lakások nincsenek oSB-vel betakaľva, az,hogy félig-meddig,
most például a Diószegiben tök tires, hát legyenek kedvesek betakami, legyenek kedvesek
megnézni, és hogyha máľ erre nincs pénz, akkor legalább addig valamit csináljanak, amíg itt
nem töľténik valami.

Dr. Kocsis N{.áLté

Azzal kezdené' hogy a Sáľkany utcának a rossz állapotában már évekkel eze|őtt megegyeztek,
az elmult időszakban a Saĺkany utca útbuľko|atát és a kozvilágításźi is igyekeztek olyan
állapotba hozni,hogy az elfogadhatóbb legyen, tehát fölújították, így mondják magyaru| eń. a

bonyolult mondatot. A Sárkány, Diószegi saľkán ta|źtlhatő sarki telek az a |egsobb tudomása
szerint magántulaj đon, ezért ott egy dolgot tudnak tenni, de azt meg is teszik, Vagy meg
kellene, hogy tegyék. Hatósági alapon kellene, majd Aljegyző Asszoný megkémé, ez ügyben
éftekezzenek' A tulajdonost kell felszólítaniuk ar'ra, ha jők az ismeretei, hogy ezt saját

költségén taľtsa rendben, ha eń' nem teszi meg) az onkoľmányzat eń. megteheti helyette, de

akkor ki fogjak neki ezt szárr]ázni. A kĺizvagyoĺlt, ań. nem magántulajdonok ľendbe 1artźsáta

ktilthetik' úgyhogy a problémát ismervę az lJ;gy mégiscsak ott kezdődik' hogy vannak olyan
po|gárttrsaik a kerületben, akik eleve oda hordják a szemetet, tęhát nem az onkormanyzat
dobálja be arra a telekĺe a felig felhasznált kanapékat, meg szétszedett hűtőket. Szóval a

helyzet mégiscsak az, hogy a kdzteľület-feliigyelet, ľendőrség tengelý is majd megkéľnék
arľa, hogy ęrÍe akoztisztasági részľe kicsit intenzívebben figyeljen, de magának a teleknek a
Sorsa aZ nem az ő kezükben Van. Az nagyon régen még a 90-es évek elején értékesített

ingatlan volt. És ha jók az információi, a fulajdonos nem is nagyon óhajt oda semmit építeni.

Hogyha végbemegy a Ludovika-program' amit kérdezett, a|<kor, ha felértékelődik ez ate|ek,
talán majd lesz olyan, aki gondos gazda, és megveszi. A kéľdésére vonatkozőan pedig csak
azt tuđja mondani, hogy igen, tehát a szociális vaľosľehabilitációnak az a |éĺyege, hogy
vannakbenne azok atarsadalmi programok (de hát ezt Strbik Ágnes pontosan tudja) amiket
az e|óbb felsorolt. Az aLényeee, hogy nem csak küllemi felújítást végeznek, hogy felbontjak
az utat, lefestik a fa|akat, hanem az ott élőtrĺkel is foglalkozik úgynevezett tĺĺľsadalmi
progľamokban az onkormanyzat, tehát az |esz, igen. Megadja a szót Kovács Gabĺiella
A|jegyző Asszonynak.
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Dľ. Kovács Gabriella
Valóban, a magántulajdonú telkek vonatkozásában a jegyzo rendelkezik hatáskörrel.
Folyamatosan figyelik a bejelentésektől fiiggetlenüI is az Ĺires telkeket' és rendszeresek a
hatósági intézkedések, de folyamatos a probléma is. Kéri, hogy amint, valamilyen
rendellenességet tapaszta|nak, jelentsék be' kis türelmet kérnek, mert az eljáľásnak van egy
lefolyási ideje, de tudják orvosolni a problémát, és rendszeresen orvosoljak is.

Csúľi Ákos
Megadja a szőt Kátay-Barba Rafael Pétęmek.

Kátay-Baľba Rafael Péter
Szeretné, ha e|harlgozna dZ' hogy köszonik szépen aZ Aurórai szakĺendelő minden
munkatársának azt az á|dozatkész munkát, amit a felújítás a|att végeńek, hiszen embertelen
kĺirülmények között folý a betegellátás. Ügyfelkéĺrt néhany fé|őrát, órát tölttittek ott, ők
viszont egész műszakokat htńak le hónapokon keľeszĹtil, hogy ha lenne ka\apja, most azt
mondaná, most megemelné akalapját előttfü, kĺiszönik szépen nekik.

Dr. Kocsĺs N'{.áté
EzzeI teljesen egyetértenek, nem volt arra módja az onkormányzatnak, sőt a Szakrendelőnek
Sem' hogy teljesen egy évľe bezźrja az egészségügyi intézméný, ezért szintenkénti
titemezésben kellett megszeľvezni a munkát, ami valóban állandó költözést, állandó zajbarl
való munkát és źilandó poľnak való kitettséget jelentett,tehát csak megerősíteni tuđja, amit
mondott' és köszönik ők is a munkavállalók nevében.

Csúri Ákos
Megadja a szőt Kéri Jĺĺnosnénak.

Kéri Jánosné
Szeretné megkérdezni, hogy mi lesz a sorsuk, sajnos beleestek a moĺatóriumba, a
Polgármester Ur felfüggesztette, nagyon nehézhe|yzet alatt vannak, hogy a moľatórium után
mi lesz az elhelyezésfü, vagy mi lesz veltik. Szeretne vá|aszt kapni rá. A többieknek is, akik
ebbe a moratóľiumba beleestek. akik még nem kerültek kilakoltatás alá.

I)r. Kocsis lfi'Iálté

Most több dolgot tetszętt kérdezni, Kéri Jánosné konkľét ügyét nem ismeri, de meg fogiák
ĺézni. Nem tudja, hogy jött-e ezirźnyt kéľdés hozzájuk. Nincs előtte a konkĺét ügy. A
moratóriummal kapcsolatban pedig, ahogy értesültek' bar nem tudja, hogy kitől szerzik az
iďormációikat, Erőss uľ valahogy elmosolyođott most egy pillanatra) vafl módja legalább a
saját álláspongát elmondani végre. Az onkormányzat az e|míLt másfé|-Z hónapban amak az
ügynek lett kitéve, amely szeľint töľtént a kerĹiletben egy kilakoltatás, ami jelentős
médiavisszhangot kapott. A he|yzet így á|I, hogy az a konkľét iigy, arľól tud, azt ísmen, azt
2004-ben indította az a|<kori baloldali t<ibbségű önkormányzat azt a kilakoltatási eljaľást.2013
óta jogerős bírósági végzés vo|t ezze| kapcsolatban és az elmtl|t két év a|att a bíľósági
végrehajtó (már rég nem aZ onkoľmányzat) jutott el oda, hogy ezt a bírósági végzést
végrehajtja.De ez egy jó 2 éve jogetős bírósági döntés volt már, természetesen Erőss úr sokat
tett azéĺt, hogy ki legyen a hibás minđezért, o maga.
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Tehát még egyszer mondja, f004-ben indult, jogeľős bíľósági döntés van róla, és az
onkormányzatĺak mérsékeltek a lehetőségei egy ilyen ügyben, de az informttciótorzitás az ő
szakmájukbafi aZ egy eltrirendő helyzet, tehát ő ezze| meg tud baľátkozĺi. Beszé|1enek inkább
magárő| a problémáľól. A helyzet az,hogy sokan, akik ebben az ugybeĺ érintettek, 2 dolgot
mindig összekevernek' Az egyik a vagyonkeze|ó, a másik az onkoľmtnyzat szociális
szo|gáItatő központja, tehát gyermekjólét, családvédelem stb. A vagyonkezelőjtik, tęhź./- a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ az nem szociális intézmény. Törvény szerint neki az
önkoľmányzat vagyoni érdekeit kell képviselnie, nem tud mérlegelni egyes élethelyzetekben
olyan szempontokat' amelyeket jogszabály nem tesz nekik lehetővé. Ellenben van szociális
intézméĺye, szociális feladatokkal megbízolt intézménye az onkoľmányzatnak, tehát

bármilyen előttfü á11ó vitában ő csak arľryit kéme mindenkitől, hogy en. a két dolgot ne

keverjék össze. Tehát a vagyonkezelőnek nincs módja szociális szempontok
figyelembevételére' ellenben van módja a szociális intézményeiknek ezt figyelembe venni. Ez
ebben az esetben azt je\eĺti, hogy a vagyonkezelő által mégiscsak kozvagyoĺt kezelnek, tehát

nem a saját lakásaĺól rendelkezik itt senki, hanem a kĺizĺisség vagyonáľól, közvagyorľól,
annak egyébként a kezelését biintetőjogi következmények voruzák, egyéb polgaľjogi és

kozigazgatás jogi éľtelemben vett kovetkezmények is terhelik. Tehát az a javaslata, hogy
minden olyan ügyben, ahol méltánytalanság történik, a kilakoltatottak jelentős része is azért
külĺjnböző é|ethelyzetben van. Aki ismeri ezt az ügyet és nem sztereotípiákban gondolkodik,
meg egy néhány perces médiaszeľeplésben, és komolyan akat ezze| az lůggyel fog|a|kozni, az
pontosan tudja, hogy sokféle ember van, akik ilyen eljárés a|á keriilnek. Van olyan, aki
önhibáján kívtit kerül oda, van olyan, aki cĺnhibájából kerĹil oda, mert soha életében, egyetlen
egyszeÍ meg sem próbált eleget tenni a bérlői kötelezettségének' vagy a felajánlott segítséget

nem fogadta eI, vagy nem is működĺltt együtt az eljźrő szervezetekkel, akáľ az előbb
említettekkel. Es van olyan, aki pedig valami jogi félľeéľtés miatt került oda. Látott maľ olyan
esetet, amikoľ egy család maľ elhuný tagja utáni jogvitás he|yzet alakult ki, amiľől a család
többi tagja nem tehetett, tehát kilakoltatás ügyben nagyon nehéz általános sztendeľdeket

megfogalmazni. Ezért fontos, ezért kérte, az összes képviselő fiiltanúja volt 3 képviselő-
testületi üléssel ezelőt., hogy a kilakoltatási ĺigyekben nem a demagógia és az źitalź"nosítás a

hasznéianďő eszkoz, hanem minden egyedi tigy mögé val'ő nézés. Erľe kiválóan alkalmas a

szociális intézményĹik, tehát visszatérve, ennek az onkoľmźnyzatnak ÍLęm az a cé|ja, hogy
méltánýalanul egy sablon és séma szerint pusztán vagyoÍIgazdálkodási szempontok
éľvényesítése okán kilakoltasson, de ezeket az éIethe|yzeteket el kell vźůasńarĺ azoktő|,

amelyeknél nem ís ez á|| fent. Láttak máľ olyan ugynevezelíkilakoltatást is (ezek ilyen
pszeudo kilakoltatások), hogy az ériĺtett bent sem lakik, csak van egy bérleti joga, egyébként
a mindennapjait, tehát életvitelszerűen nem ott é1, és mivel ugye aszerződését felmondják,
könnyen mondja azt,hogy őt kilakoltatták, holott nem ott élt, tehát ezekben az tigyeknek van
ezeďéIe veruiőja. Egyetlen szabá|yt ismeľ, minden egyes egyedi esetnek az alapos,

emberközponfu vizsgá|atát. Ahol nem á1l meg, az is ki fog deľĺilni. Tehát abban sem
reménykedhet senki, aki rosszhiszemú (mert higgyék el, van rosszhiszemű lakásbérlőjiik is),
akinek esze ágában sincs a kotelezettségeit teljesiteni, azok is ki fognak derülni, és ki fog
derülni az is, hogy ki került méltánytalan helyzetbe. Ezt most irrnen, főleg úgy, hogy nem
ismeri Kéri Jánosné konkĺét he|yzetét, nem tudja megmondani, đe arra kérte a teljes
Képviselő-testiilet flile hallatára az ezze| foglalkozó apparátusi munkataľsaikat, hogy mindig
é|ethelyzetet vizsgá|jaĺak, és ne sémákat. Egy konkĺét éIethe|yzetet, minden vonatkozásáva|
együtt' egyébként nem fognak tudni ebben azigybenígazságot tenni.

.'.'+Ĺ.
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Ahhoz, hogy minima|iza|jtk a mé|tánýalanságok számtft, nem szabad papírokból, aktákból,
dokumentumokból megítélni ezeket az ugyeket, hanem meg kell keresni az érintettet,
kornyezettanulmáný kell végezni, nagyon alapos vizsgźiatotke|| az ítányba tenni, hogy ha a
bíróság ki is lakoltatja az adott illetőt, hova tud utána menni. Ha utána ki is lakoltatjźl<, mit
fudnak neki segíteni, egyźitalán kell-e. Nem véletleniil mondja, sokan élnek vissza azza|,
hogy vannak valóban méltánytalan éIethe|yzetek' és ők maguk, ha valóban nem tesznek eleget
a kötelezettségeiknek, ők is ezt kiáltják, mintha ez történne velfü, de nem ez a cé|. Aztkéri
Kéri Jánosnétól, hogy a konkľét ügyével legyen kedves azo|<hoz fordulni, a szociális
intézményükhcjz, vagy akár tisztségviselőhöz, tehát a Humán Bizottság elnĺjkéhez, a
döntéshozóI<hoz, al<lk ańźn ezeket az ügyeket hivatottak rendezni, itt iilnek sokan. Minden
képviselőnek beletartozik a fe|aďatźtba, vagy akár a humán ügyekért felelős Alpolgármester
Asszonyhoz, az A|polgármester IJrhoz' mindenki' akinek vagy előkészítési vagy döntési
lehetősége van. Az a kérése Kéri Jĺánosnéhoz, hogy a valós élethelyzetéttárja ťe|, hogy mivel
állnak szemben. Nem tudjfü sokszor, hogy mivel állnak szemben, nem tudják, hogy neki
milyenek a körülményei, milyen rokonsággal ľendelkezik' mi tĺjľténik, ha ez bekĺjvetkezik.
Tehát értik, nem szabad. ebben senkinek általánosan foga|mazni. Megadja a szőt Saľa Botond
Alpolgármester Úmak

Dľ. Sáľa Botond
Két fontos dologra hívná ftjl a figyelmet. Valóban, azok az ügyek' amelyek most itt
napvilágot |átnak, és amik úgymond botráný okoznak, ezek nagyon régi ügyek. Yíszont ezze|
kapcsolatban Ítilhívná (ha mar így nyilvánosan beszélgetnek általĺánosságban eze|<rł5| az
ügyekľől), hogy akik önkoľmanyzati bér|ok, nagyon fontos, hogy a fizetés nem képessége,
vagy a fizetési tartozás, vagy bármilyen ok, ami egyébként szerzőďés felmondásra okot ađ, ai"
időben kelljelezni. Tehát az egy nagyon nehézhelyzet, amikor mfu bírősági jogerős döntést
kĺjvetően eltelik 10 év, és jogerős döntést, kumulált felhalmozotĺ tartozásokat kellene
rendezni, vagy olyan jogviszonyt kéne helyręźĺ|Iítarlí, amit egyébként jogszabá|y nem tesz
lehetővé. Ezért ana hívná ftil a figyelmet, hogy egyrészt nagyon fontos az egyuttmfü<jdési
kötęlezettség,tehát egyiitt kell műkĺjdni akaľ a szociális, akttr a vagyonkezelői szervękkel és
időben. Tehát aki ilyen helyzetbe kerĹil, az ÍLe vĺíľja meg hogy felmondják a szeruődését,
hanem időben kérjen segítséget, az onkoľmányzat (és ezt źi|ítja) képes ana,hogy fizetőképes
á||apotba hozza a bérlőt. Ma egyeńetett a járási hivata|vezetővel telefonon' a munkaiigyi
kirendeltség á|ta| ajánlott munkĺíknak a szélmźpal kapcsolatban, és til|kínáLat van munkából.
Sok esetben az a paÍIasz, hogy nincs munka, nincsen bevétel, nem fudjfü ťlzetni a lakás
költségeit, béľleti díját. Az onkoľmanyzat információi szerint meg tudja eń' is oldani, tehát
akźtr a fizetőképességet is helyľe lehet állítani, szociális ágon lehet segíteni, ľendkívtil sokfele
támogatás van, lakhatási támogatástól kezdve a tész|ętfizetési megállapodásig ľengeteg
lehetőség van, csak időben kell jelezni' időben kell egyĹittmfüĺjdni a szervekkel, és együtt kell
múk<jdni, és mindenkit olyan he|yzetbe lehet hozni, hogy nem kell elhagyni a lakást, és nem
kell felmonďaní a szetzodést.

Dr. Kocsis M:áLté

Megađjaaszőt dr. Eľőss Gábornak.
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Dr. Eľőss Gábor
Nem akarja elvenni az iďőt a lakosságtól, úgyhogy csak 2 mondatban szőInabozzá. Az egyík,
hogy nekik, mint Testületnek, és különösen a Testület többségének van abban felelőssége,
hogy megneheziti, vagy megkönnyíti a lakhatási problémák megoldását. Egész konkĺétan
olyan módosításokat hajtott végre a testületi többség szavazatával az onkotmányzat, amely
például a lakásrendelet tekintetében vagy az adósságrenđezés tekintetében aZ onĺész
százalékának felemelésével, vagy azza|' hogy bírósági döntés után már nem lehet kvázi
visszacsinálni a dolgokat, tehát egy csomó olyan konkĺét dontés, olyan jogszabály módosítás
történt, amelyek megnehezítik ezeknek a problémáknak a megoldását, úgyhogy a valódi
prőbája annak a jő szánđéknak, amely a poIgármesteľ szavaiból most kihallatszott, ha
jóhiszeműen hallgatják, aZ az lesz, hogy a lakásrendeletet úgy módosída majđ a testület a

kĺjvetkező évben, hogy az ilyen élethelyzetekĺe jobban tudjon, és humánusabban tudjon
reagálni a kerület. A másik' ami konkľétum leĺrne, a második mondata, ez ľövidebb |esz, az
pedig az,hogy a Polgármester Uľ utalt ezelľe az egyéní élethelyzetehe, ez valóban így van,
viszont megkörrnyítené ezeknek az egyéni éIethelyzeteknek a megfelelő figyelembe vételét'
hogyha a civilek, akik ismerik ezeket az embercket, akik ilyen problémákkal küszködnek,
hogyha a civilek kéľését a Polgármesteľ Uľ teljesítené és időpontot adna nekik és fogadná
őket.

Dr. Kocsis Máté
Köszcjnik a felajánlást, mindenképpen fogja jelezni, hogyha a városvezetésnek szfüsége van
ilyen típusú segítségre, de amíg maguk eľejéből tudnak cselekedni, addig szeľinte kár mások
energiáját ebben az igybeĺ igénybe venni. Megadja a szőt Dľ. Sara Botond Alpolgármester
Urnak.

Dr. Sáľa Botond
A rendeletmódosítás, amiľe dr. Erőss Gábor Képviselő Úr hivatkozott, ami sajtóban is
megjelent, valószínűleg a Képviselő Ur szájthő|, męrt ott is ľosszul. Képviselő Ur szeľinte
csúsztat. A rendeletmódosítás aruő| szőI, hogy a jogerős bíľósági döntést követően
végrehajtási időszakban nem lehet maľ rész|etťlzetési megállapodást kotni. Egy részletet
azonban elfelejt a Képviselő Úr, hogy ez afo|yamatban lévő ügyekĺe nem vonatkozik,tehźť-
aki ilyen helyzetben van most, hogy szfüséges, hogy akaĺ bíľósági jogeľős dontést k<jvetően is
még helyľe lehessen á||itaÍIi a jogviszonyát, vagy megállapodást lehęssen kötni a folyamatban
lévő iigyeknél, erre már van lehetőség. AzoknáI az tigyeknél nincs lehetőség, aki most
késedelembe esik' de még hatályos szerződése van' nem teljesíti, és egy jĺivőbeni időpontban,
ha arra indokolt, fülmondaná az onkormányzat a szerzodését. Erľe viszont az a mego|đás,

hogy fiúnius óta új gyakoľlatot vezetett be a vagyonkezelő) olyan tájékońatő levelet küld, ami
eľre ťolhívja a figyelmet, teljes körű tájékońatő leve|et. Tehát senkit nem hoznak olyan
he|yzetbe, hogy dr. Erőss Gábor által említett rendeletmóđosítással kapcsolatban ne lenne
információ, tehźń folyamatban lévő iigyelae nem a|kalmazhatő ez a ľęndeletmódosítás.
Esetleges még nem |étező,jövőbeni ügyekľe a|ka|mazható. Tehát ez cs,(sńatás, ezek szeľint a
sajtó is így írta meg, hogy jogerős bírósági döntésben valakinek kimondtfü, hogy el kell
hagynia a lakást és maľ nem köthet részletfizetési-megállapodást, és ez nem igaz. A rendelet
hatályos szabáIya alapján eľľe van lehetőség, ugyanis visszamenő hatźtl|ya| nem lehet ilyen
jogszabá|ý alkotni, alaptörvény ellenes. Ań. szeretné, hogy dľ. Erőss Gáboľ képviselő nem
csak ebben azugyben, hanem minden tigyben pontosan fogalmazzon.
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Csúri Ákos
Je|ezné, hogy a tervezetÍ idő első őľáját túllépték, és azért még van 5 db téma.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Nem baj, đę ezek fontos kérdések.

Csrĺri Ákos
Tudja, hogy fontos kérdések, csak azért mondja, hogyha valaki a kozbinonság,
városüzemeltetés, hatósági tigyek, kultuľális ügyek, családtámogatás, bölcsőde, óvoda
témakörĺikben akaľ hozzásző|ĺi, arua még lerľre mód és lehetőség.

Stadleľ Tiboľné
A Népszínház utcai projekt ügyében szeretne érdeklődni, hogy lesz-e belőle valami, mert a
Józsefuaros újjáépül minden sarokľa ki van írva, de ó azttapasńalja, hogy a Népszínhaz utca
kclzbiztonsága éskoztisńaságakatasztrofális. 3 száI|ođavan az utcájukban, és gyalog mennek
végig a turisták az utcán, szégyelli magát, hogy ilyen körtilmények közĺjtt élnek. A másik
pedig a hajléktalan probléma, ami Budapesten egyszeľtĺen kataszttofális, a NépszínhĺŁ
utcában szinte minden ház és kapu előtt, meg üzletek előtt fekszik egy hajléktalan, különösen
nyáron, ilyenkor télen pedig betanyáznak'a villamosmegállókba, és ott szemetelnek és ott
élnek. Ezze| kapcsolatban a Polgáľmester Uľnak volt egy éwel, vagy másfel éwel eze|őtt egy
nagyon jó ötlete, aminek ő nagyon orĹilt. Az csodálatos lett volna, ha kivitelezhető lett volna,
hogy a hajléktalanokat vissza kell telepíteni a saját ĺinkormányzatllk'hoz, és minden
önkoľmányzat legyen szíves gondoskodjon a saját elesett és bajba jutott, nincstelen
embereiről, ezze| maľ jelentősen csökkenne a létszámuk a fővárosban. A másik pedig, az az ő
észrevétele' hogy azok a hajléktalanok, akik a sajźt tirülékiikben fetrengenek, az aluljárókban
és a kapuk alatt (nem azokd<a| vaÍI a baj, akik a szá|Iőban bent laknak, hanem azok, akik kint
azutcán élnek életvitelszeľÍĺen), ezek az embeľek beteg emberek, pszichiátľiai beteg emberek,
és nekik és a fővaľosnak kötelessége gondoskodni a beteg embereiről. Ezeket az emberekęt
elmeszakéľtők á|ta| meg kéne vizsgá|tatni, és aki cselekvőképtelen, kirenđelni melléjiik egy
hivatásos gondnokot, és a hivatásos gondnokot utána számon lehet kérni, hogy nem az abeteg
embeľ fogja eldönteni, hogy itt fekszik, hanem a gondnok felelőssége, hogy emberhez méltó
éIętet é|jenkőrhazban'vagy pszíchiátriaí otthonban, vagy szocíális otthonban.

Dľ. Kocsis N Iáté
Koszĺjni szépen a kérdéseket. Az első kérdésére majd Par:tai Gábort fogia felkéľni, az FKF
részérőI, maľ csak azért is, meľt a Népszínház utca takaritása, konisztasźtgi fe|adatai azok a
Fővaľosi onkormányzat fe|adatkörébe tartozĺak. A felvetésének a második részére ugyanazt
tudja mondani, amit az e|őbb mondott. Nagyon nehéz sémákat, vagy tl|ta|ánosságokat
felállítani hajléktalanság kérdésében. Abban igaza van Stadler Tiboménak, hogy a
rendszernek nagy hibája, hogy nem tudja megá||apítani, hogy egészségügyi esettel' vagy
szociális ęsettel áll szemben. Ez az első probléma az utcai hajléktalansággal. A második
pedig, nem maga a hajléktalanok, hanem a hajléktalan száI|ők, az azok körĺili anomá|íźk. An.
a javas|atát, amít Stadleľ Tibomé mondott, azt a magyar országgyilés az ĺjnkoľmźnyzati
törvényben rogzítette, tehát benne van az ĺinkormtnyzati törvényben, éppen ő volt a
kezdeményezoje, hogy egy települési önkormányzatnak, bármelyiknek Magyarországon,
kotę|ező feladata, tehát nem ĺjnként vá|Ialt,kote|ező feladata asaját településén hajléktalanná
vált emberekről való gondoskodás, rehabilitáciőja (úgy van megfogalmazvaatörvényben).
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Ennek pusztźtĺ pľaktikus okai voltak, őkf008-f009-re azza| szembestiltek, hogy Józsefváros
teľületén mintegy 2700 hajléktalan tartózkodik, mindebből osszesen 145 hajléktalan, aki
józsefuarosi illetőségti, a ttjbbi embert ań. olyan önkormányzatok bocsátották ki felelőtlen
szociális vagy lakáspolitika okán, akik utána nem gondoskodtak ezeL<tol az emberekĺől,
hanem mondjuk, ha vidéken éltek, akkor egyszerúen felkĺildték őket Budapestre, és

arányalanul nagy számban találhatók a kerületben hajléktalanszállók. Így egyébként a
kerületet terhelte, például egy szegedi hajléktalanntĺváIt embemek a problémája. Nekik nem a
hajléktalan emberrel van konkĺétan a problémájuk, hanem ez esetben azzal az
önkormányzaÍtal, amelyik ezze||etlđottnak tekinti a problémát' Sem a finanszírozásban' sem
pedig a hajléktalanok ellátásában nem vesz tészt. Ezeĺ javasolt akkoľ váItoztatní, dę itt is
azért anahívná fel a ťrgyelmet, hogy általánosságoktól mentesíteni kell magukat, mert sokféle
hajléktalan ember él, itt a kerületben is. Ugyanígy elmondható, van aki önhibájából keľült
oda, és van, aki önhibáján kívtil keľÍilt oda. Ugyanazok a javaslatai, tehát az egyedi
é|eÍhelyzetek vizsgálata (megjegyzi,hogy ezrrcm a kerületi önkormrĺnyzatfelađaÍa).

Stadler Tiborné
Foglalkozott velfü 10 évig.

Dr. Kocsis NIáúé
Akkor Stadleľ Tibomé tudja, hogy miről beszélnek.

Stadler Tiboľné
Azértmondja, hogy sok a beteg, és ki kellene ezeket a szociális munkásoknak szúrni.

Dr. Kocsis M.áté
Ezzel maľadéktalanul e gyetért.

Stadler Tiborné
Ezeket az ęmbereket el kéne helyezni, mert akik normálisan szeretnének élni, azért ők is
szeretnék az alu|jańkathasznźt|ni, és megint nem lehet.

Dľ. Kocsis M.áté
Nehéz vita ez, könnyen ad okot a demagógiźra bétrmelyik oldalľól. Itt ań. keII megint
megítélniiik, hogy van-e a konkľét ember, hajléktalan az <ingondoskodásnak azon a szintjén,
hogy el tudja magát látni, hogy meg tudja ítélni a saját állapotát. Ebből pęľsze kialakulnak
azok a viták, hogy hol lehethrtőzkodni, hol nem. Jó-e a szemetesből enni, vagy sem' jő-e az
utcán, vagy sem. Mit tud ehelyett nyújtani az á||an, mit tud ehelyett egy közösség, egy város
nyújtani, tud-e alteľnativát kínálni. Ezerťé|e vitájavan, azzaL egyetéľt, ez még nincs megoldva'
egyá|ta|ánnincs megoldva, sem budapesti, sem országos szinten. Ttjrténtek benne lépések, de

szabá|yozźts kérdése, hogy meg tudja-e ítélni a jĺlvőben a rendszęr, hogy egyá|ta|źn mi a

hajléktalanság definíciója, hány hajléktalan van Magyarországon, meľt 4000-től 30000-ig
mindęďéléket hall az ember, megfelelően múködnek-e a hajléktalanszállók, van-e affa
appaĺátus, aki megítélje, amit Stadler Tiboľné mond, hogy ez egészségiigyi vagy szociális
probléma, mert ez is esetenként eltéľő. Ertve a problémźń, a rcnđ oldalát, azt awryIbaĺ
javasolja kezelni, hogy ezt ó tégőta mondja, hogy szerinte azoksak is vannak jogaik, akik a
varosban élnek' nem biztos, hogy mindig divatos ezze| a mondatával, de nem is szokott
törekedni aru a, ho gy divatos legyen, különbĺjző megsegyzésekkel.
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De azza| egyetért, hogy nem -csak azokĺa lehet gondolni, akik hajléktalan emberek' hanem
azolĺľa is, akik nem azok. Ugyhogy ha Stadleľ Tiborné megengedi, magát a problémát
ismerve továbbítani fogja a szociális źĺI|arntitkźlrságnak, az Emberi Erőfoľrások
Minisztéľiumának, aki ennek a feladatnak a cimzeÍtje, illetve a Főváľosi onkormányzat, mint
a hajléktalan-ellátás feladatának címzettje, đe ezzel együtt, hogyha abban segítenének, a
közvélemény formálása okán, hogy az legyen egy elfogadott, közĺjs álláspont
Magyarországon, hogy a kibocsátó település, aki képtelen volt szociálisan vagy
lakáspolitikailag rendezni' legyen eZ egy kis falu, vagy egy nagyváľos, a kibocsátó telepiilés
feladata legyen az adott embernek az e||źúása, nem pedig egy másiké, és végképp ne mindig a
VIII. kerĹileté. A vaľosuk képes ana, hogy ellássa a saját elesett embereiket, de aľra nem
képesek, hogy az oĺszág összes elesett emberét, nyakľa-fóľe ide ktildjék hozzájllk, majd utána
azt kiáItjak ki embeľtelennek, aki ezt a problémát felveti és nem aŹ.' aki kibocsátotta a
hajléktalant, és megvette neki Budapestre a jegyet. Tehát, ha ebben lenne konszenzus, akkor
az egy komoly előrelépés lenne a megoldás irźnyában' Megadja a szőtPźrtay Gábor umak, az
FKF ügyében.

Pártay Gáboľ
A fővaľos koztisztaságával kapcsolatos felelősségek kĺjrét a Fővaľosi onkormányzat l994-es
közgytĺlési hatźľozata szabźiyozza, ennek értelmében a Népszínház utca vonatkozásźlbarl' a
villamosvágtny mezo és a villamos peľon szigetek tíszttntartásáéľt a BKV feIel. Az
ingatlanok előtti jarda tisńźlntarttlsa az iĺgatlan tulajdonosáé, a lakóköztjsségé, az FKF Zrt.
kötelezettsége a burkolt tfipźiya tisztán tartźsa. Ennek a kĺjtelezettségének a munkatársaik 5

napos munkahét esetén heti 5 alkalommaltesznek eleget, azutőbbi időben 7 napot dolgoznak,
akkor 7 napot takaĺítanak, ez a takaľítás a munkakezdéstőI, tehát reggel 6-7 őra között
kezdődik meg. Most hétvégén is takaľítanak, meľt nyitva vannak, a szo|gźitatási csoport,
éppen az onkormányzat kezdeményezéséte, nyitva van szombaton és vasámap, ilyenkor
mennek a Népszínhźnutcźlttakarítari' Ebben a hónapban, és mĺĺľ múlt hónap második felében
is nyitva voltak. Ezt az onkoľmányzatkérte, és ameddig a foľrásaik ezt lehetővé teszik, addig
en" bińosítják is, tehát az útgondozóik minden nap megjelennek a Népszínhźn utcában. De
ahogy Stadler Tiboľné felvetéséből is kittĺnt, a szennyezettségnek a mértéke nem elsősorban
attól fiigg, hogy mennyit takarítják, hanem hogy milyen intenzitással töĺténik ezeknek a
szerĺryezése. Holnap megvízsgáIja a helyzetet, hogy tudnak-e esetleg naponta többszĺjľ is
megjelenni a Népszínház utcábarl. mert Stadler Tiborné igénye mindenképpen indokoltnak
túnik.

Dľ. Kocsis M:áté
Azt megköszönik.

PĺĎsfai Zsuzsanna
A kilakoltatásokkal kapcsolatban szeretne kérdezni. Azon a képviselő-testületi ülésen, ahol a
Polgáľmester Úr bejelentette a kilakoltatások ideiglenes felfüggesztését, ott azt is mondta,
hogy ki fogiák vizsgá|ĺi a kilakoltatások gyakor|atát, és ennek intézményi komyezetét a
kertiletben. Azt szeretné kérdezni, hogy ezze| a kivizsgálással hol tartanak és miľe jutottak'
jutottak-e olyasmire, hogy a megoldás a kerületi lakáspolitika átgondolása, vagy az e|he|yezés
nélkÍili kilakoltatások leállítása volna.
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Ehhez kapcsolódóa|l az előbb azt moĺdta, hogy az itt hajléktalanná váIt embeľekĺől tud
gondoskodni, de ez a gyakorlatban nincsen így, tehát számos család válik hajlékta|anná a
kerületben' anélkĹil, hogy éľdemi segítséget, vagy pláne elhelyezést kapna, és azt szeretné
kérdezni' hogy ezzel kapcsolatban milyen lépéseket tetvez tenni az onkormányzat. Küldtek
egy levelet ezzel kapcsolatban a Polgármester Umak, immáľ másfél hőnapja, amelyben
találkozót kćľnck a saját ćs a kcrtilctbcn ólő bóľIők nevóben, azért, hogy például az olyan
kéľdésekĺe váIasz szülessen, hogy mi történik azokka| az emberekkel, akiknek most februáľ
végéig elhalasztottfü a kilakoltatástú, de utána ugyanúgy nincsen semmilyen megoldás, meg
hogy általában hogyan lehetne átgondolni, hogy a keľĹileti lakáspolitika és lakásgazdálkodás
zaj|1k, és erľe azőta sem kaptak érdemben vźiaszt. Pedig ha jól érti, akkor fontosnak taĄa az
önkoľmányzati és hivatali vá|aszadást. Sok mindent szerettek volna még mondani, de
tiszteletben lartJák aziđokereteket, ezért kiosztanak egy leíľást hosszabban a felvetéseikĺől.

Dr. Kocsis Máté
Nem nagyon szeret úgy beszélgetni valakivel, hogy közben mászkźinak köztfü, mert nem
tudnak szemkontaktusba kerülni, úgyhogy megvárja, amíg elvégzik ezt a kiemelt munkát.
Pósfai Zsuzsanrlához sző|va elmondja, hogy köriilbelül marcius/áprilisra lesz kész az a
ľendeletmódosításuk, amelyik az źita|a elmondott, ilj szabáIyozásttogzíti. oket is óva intené
attól, hogy általánosságokban beszéljenek, tehát a kilakoltatásokľól beszéljenek.-Nem jelent
ugyanis ez a szőfotdulat megoldást arra a pľoblémara, amit az előbb felvázolt. ovodás kora
óta tapossa ennek a keľületnek a k<jveit, Pósfai Zsuzsanna nem tud újat mutatni ebben a
váľosrészben, az emberek életköľülményeiľe vonatkozóan sem. Nagyon tiszteletben taľtja a
munkájukat, ezze| egyidejrileg' nem taľtja sztikségesnek, hogy terhe|je a drága idejüket az
onkormányzat feladataival, higgyék el, hogy meg tudják a lakókkal a közös problémájukat
beszélni, anélkül, hogy kezdeméĺyeznének találkozőt. Ami miatt nem szeretne talá|kozőt, az
az,hogy egyszer már belement a csapdájukba, és nincs keđve még egyszer. TaltikozÍak már f
éve, nem Pósfai Zsuzsannźxal, ne vegyę magttra, egy munkattrsáva|, akit megkért ana
(mintegy 2 és féI órát ültek egymással szemben, 2 kollegájával, mellette volt a jegyző, taltn
még egy munkataľsa), hogy fontos ügyről beszélnek, engedjék meg, hogy egy jegyzókönyvet
hadđ készítsen a találkozójukľól, és ők ehhez nem jaľultak hozzá, és utána a sajtóban mást
mondtak, mint ami az ajtők mögött elhangzott. Ezt egy olyan barátságlalan lépésnek vette

akkor, ami befolyásolja azon szándékát, hogy muszáj-e nekik ez iigyben beszélgetni. A
felelősségi kĺjrök tísztázása sem teljes k<jrű a véleménye szerint, o tudja, mi a képviselő, a
hivatal, a szociális intézményvezető fele|őssége, még a magáéva| is tisztában van. Nem
világos, hogy egy hivatali ügyben milyen megfontolás szeľint kell a töľvények, jogszabályok

alapjźn eljáró önkormanyzati mlľlkataľs és az ngyfé| közé beiktatni báľmilyen szintet, az
információ torzitás szándéktnakkizárźsával (Eztnehéz megtenni). Tehát egyfelől nem abban

érdekeltek, mintamitőkhíľesztelnekróluk, ezazegyiká||ítása.. Amásik, arrakér mindenkit,
hogy megnyíIatkozásaíkban csak annyiban legyen köztfü minimál konszenzus, hogy nincs
olyan, hogy a kilakoltatás, élethelyzetek vannak. El fogja egyszer mondani, vagy taltn ennél a

rendeletmódosításnál be fog mutatni néhany olyan élethelyzetet, csak monogramokkal, ahol
az igyfé| nem elesett embeľ. Je|zi, hogy tudnak olyan statisztikát mutatni, ami egy 2008-as
szociális lakbér, vagy lakáshe|yzet felmérés mutattak ki, úgy képzeljék el, hogy a lakásbérlők
ťĺzetési hajlandósága nincs összefüggésben a jcivedelmi helyzettel. Tehát nagyon sokszor az
alacsonyabb keľesetrí embeľ lelkiismeretesebben ťlzeti a köz teľheit, mint a magasabb
jövedelmti.
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Nagyon sok olyan embeľ van, aki visszaél a közosség nyújtotta szociális háló kiskapuival,
lehetőségeivel. Még jobb pillanataiban aĺ is feltételezi, hogy Pósfai Zsuzsaĺnáék jót akaľnak,
de megkéľi őket, hogy legyenek kedvesek ne általánosítsanak atekintetben, hogy van a
kilakoltatás, éS van az onkormányzat, és ott biĺos csak egy dolog töľténhet. Ha aŻ.kérdęzik,
hogy lesz-e a jovőben kilakoltatás, akkoľ ań. mondja, hogy lesz, meľt vagyongazdálkodási
kĺ}telezettségĹik, ha azt kéľdezi mellé, hogy megvizsgálják-e alaposabban a konkrét
éIethelyzeteket és ennek lesz-e rendeleti háttere, akkor azt mondja, hogy meg, és hogyha még
emellé azt is k&đezi, hogy azokat az embereket, akiket ki kell lakoltatni, hogy lesz-e
valamilyen utógondozás vagy lehetőség, akkor megaztmondja, hogy máľ most is van.
Egyedtilállóak Budapesten azokbaĺĺ a szociális pľogramjaikban, amik a szociális háIő legalját
jelentik' Pósfai Zsuzsannáék tudják, ez mítjelent. Tehát amikor az tůIampo|gár mtr teljesen
kiesne az e||źĺás rendszeréből, teljesen lakástalanná vá|na, kerĹiletként' pont dľ. Erőss Gábor
dicsérte minap a kispesti modellt, miközben az ovéWő| beszélt a testületi ülésen. Kerületként
még ott is nffitaĺlak segítséget. Aú. fogadják el, hogy nem az az alapcéI, hogy fejetlentil a
kilakoltatás dübörögjön a kertiletber\ ez egy hamis á||ítás, ęzÍIem ígaz. Azt fogadjfü el, hogy
sokféle élethelyzet van, és ők fogják tudni mérlegelni. Ennek a keľetrendszerét pedig a
kérdésre váIaszo|va elmondja, kĺjrĹilbeliil március-áprilisľa ki fogiák dolgozni. Látni fogiák,
nyilvĺĺnos képviselőtestületi ülés keretében, meg fogiak vitatni, ezt kérte a munkatarsaktól,
hogy jussanak el idáig.

Pósfai Zsuzsanna
Azzal kapcsolatban, hogy taltikozottmát a Váľos Mindenkiéľt csopor|tal, ezvalőban így van,
ez a szabźiysértési törvény kapcsán tĺirtént, de aľról ata|á|kozőról készült jegyzőkĺlnyv, tehát
hangfelvétel nem készĹilt, de jegyzőkönyv késziilt.

Dľ. Kocsis M:áté
Higgye el, nem késztilt.

Pĺósfai Zsuzsanna
Ezt ilgy tudja, hogy az ĺinkormĺĺnyzat munkatársaí készítették, tehát akkor most itt van egy
véleményktĺlönbség,

Dľ. Kocsis M:áLté

Itt a lehetőség, hogy tiszttlzzák, nem készült, mert nem jaĺultak hozzá.

Pĺósfai Zsuzsanna
Biztosan tudja, hogy hangfelvétel nem, de jegyzókönyv azkészu|t.

I)ľ. Kocsĺs }.Iáté
o jelen volt, Pósfai Zsuzsaĺ,rla nem.

Pĺísfai Zsazsanna
Mindegy, szerette volna, ha ez ęIhangzott vo|na, hogy eľľe van egy másik álláspont.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Szívejoga.
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Pósfai Zsuzsanna
Ahhoz nem Íagaszkodnak feltétlenül, hogy velük taláIkozzon. de akkoľ keľtileti lakosokkal.
Tehát nagyon *k olyu.' bérlővel Ía|á|koznak' aki nem tud sem a Polgármester Úrhoz, sem az
Alpolgármester Urhoz időpontot kapni, nagyon sok időn keľeszttil, és akkoľ legalább a saját
béľlőikkel taláIkozzanak. Az pedig üdvĺjzlendő, hogyha elhelyezésről gondoskodnak. Nagyon
sok olyat tapaszta\tak, hogy nem, és nem olyan esetľől van szó, amikor a jövedelem
magasabb, tehát amit ecsetelt dr. Kocsis Máté Polgáľmester Uľ, hogy valőjában, akik meg
tudnák engedni magunknak sem fizetnek, hanem olyan emberekľől van sző, akik tényleg
nagyon nehéz szociális helyzetben vannak. Tehát például CSAO sem tizemel, Családok
Atmeneti otthona sincsen a keľületben, ami ennek azintézményi lehetősége lenne. De hogyha
ezekben előľelépés történik, az ny1|ván egy iidvözlendő dolog, csak eddig nem ez volt a
tapasztalatuk.

Dr. Kocsis Máté
Több kertileti lakóvaI ta|á|kozott életében, mint Pósfai Zsuzsaĺlnáék együtťvéve, ebben

biĺosak lehetnek, ez matematikailag biztos, hogy így van. Az, hogy miként szervez7k az
életfüet, hogy ebben az onkoľmányzatban, ahol több ezer ember dolgozik, ahol 80 ezer
embeľ é1, és ahol szźlmta\an intézmény és gazdastąi társaság végzi a közügyeket, és mintegy
200 ezres ügyszámmal dolgoznak évente, engedje meg neki, pusztán azéĺt, mert a váIasńók
így döntottek, hadd szervezze meg ő a munkát. Tudni fogják' hogy kinek kivel kell a|lhoz
talźikozni, hogy előľemenjen az ijgye. Mond egy furcsát, nem biztos, hogy mindig ő a jó
megfejtés, meľt bár úgy tűnhet kívÍ.ilről, de vannak źąazati alpolgáľmesterek, vannak ezzel
megbízott felelős vezetok. Tehát amikoľ egy találkoző elmarad, az mllnkaszeľvezésí kéľdés,

és nem pedig rossz sztnďék kérdése, tehát az ágazati felelősök, hivatalnokok,
alpolgármesterek stb. tudni fogiak a dolgukat, ezzel egyĺitt ő is nagyon sok emberrel szokott
ta|á|kozĺi, nem csak a gyermekkorától ft'lfelé eltöltött évek okán, hanem munkábólkifolyólag
is. De jelen pillanatban egy világos munkarend szeľint dolgoznak a helyetteseivel és az
önkormányzati képviselőkkel is, kéri, hogy fogadják el, hogy ennek a szervezését ő
végezhesse el egyelőre.

Csúri Ákos
Felhívja a figyelmet' hogy miután nem nagyon van levegő, vagy nem mindenütt, és idős
emberek is vannak, hogy a Hivatal munkataľsai voltak olyan kedvesek, hogy vizeket
készítettek ki ide apfukźtĺyra, hogyha valakinek kell esetleg és messzebb van, az jelezze,mert
nyilvan egymást segítik, és megkíná|jákvízze|'Kétdezi, hogy van-e még ehhez a témakörhöz
hozzászőIő.

Dallos Judit
Ügyendi kérdése van. Ań. hitte, de nem jól hitte, már |átja, hogy akik beadtĺĺk írásban a
kérdést, és elolvasták, Űő hosszú vá|asz volt, koszöni szépen), hogy lehęt észrevéte|ezni,
illetve hogy ftiltesz1k ak&đés! hogy elfogadjak-e így, vagy szeÍetnének-e még enől valamit.
Eń. váĺta, és egyre jobban űgy latja, hogy eltévedt, mert nem erľől van sző.

Csúri Ákos
Nem, felolvasta az e|ején, hogy amikoľ vaÍI észrevétel a vźtlasszal kapcsolatosan, amikor
ahhoz a ponthoz éľkeznek, akkor tudj ák eń. jelezni.
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Dallos Judit
Az egyes témábanvan 3 kérdése.

Csuri Ákos
Itt vagyunk ennél a témánti' tökéletes.

Dallos Judit
Akkor ĺe huzzuk az id(ĺt, hajrá.

Csúľi Ákos
Higgye el, hogy jó úton jar.

Dallos Judit
Ő is ĺrgy érzi, hogy jó helyen van. Minőségi cseréről kérdezett. Azt gondolja, hogy a
szempontok nem teljesen világosak' amiket megkapott avźiaszbaĺl, nem igazźn éľthető, hogy
mi szerint lehet minőségi cseréhez jlÍni, és miért meg nem. 69-ből7-en kaptak, mindenkire
rábízza, hogy akkor ez egy jó szám-e vagy miľe jő ez. Második kéľdés, a K<jztis Civil
Társaság ide küldött júniusban, majd megint, miután enyhe volt a képviselőknek az
érđeklődése az igyben, holott minden képviselőnek kiildtek felhívást, és kérést, meg is
ismételték, sőt addigra ki is dolgoztźl<'hogy hogyan képzelik ań, a lakók tényleg értsék, ail. a
rendeletben lehet hogy rettentően precízen leíľt szociális lakbér feltételeket, de ő, aki ebben
elég gyakorlott (sokáig đolgozott itt a gyámügyi hivatalban) alig értette. Vannak atźrsai közül
ná|a még okosabbak is, tehát az a renďelet nagyon nehezen éľthető. Kidolgoztak egy
mindossze egy oldalas tájékońatót, és azt kérték, hogy mi lenne, hogyha szegény bérlők
megkapnák ezt a tájékoztatőt, és akkor jobban értenék, hogy ők mikor, milyen feltételekkel
fordulhatnak a drága jő gazdá|kodási központhoz, Vagy nevezzék báľminek. Vagy akfu a
szociális írođához, szociális lakbéľért. Az ahelyzet, hogy 3 kérdése van, szerinte az3-szor 2
perc, kérdi, hogy stimmel-e? Haľom kéľdése van, akkor leül és jön a harmadik kérdéssel?

Csúri Ákos
Tegye fel mindhĺíľom kérdését.

Dallos Judit
Na, akkor megvolt a második. Azért ehhez még ań. hozzźńenné, hogy ő nagyon ĺirĺil, a
vá|aszban is benne van és valakinek maľ előtte Polgáľmester Ur vtiaszo|ta, amit ők tudnak,
hogy van a gazđá'|kodási ktizpont, aZ nem fog szociális ügyekkel foglalkozni, nagyon heIyes,
hiszen nem is érthozzá, nincs kompetenciája. Van a szociális ktizpont, fog|alkozzon vele ő,
nem így hívják, ő CSK-nak hivja, mindenki tudja miről van sző, Yáradí Gizivel nevesíthető
is. Nagyon cirül, hogy ők mindenben együttmfüĺĺdnek, de az ahelyzet, hogy amikor a piaci
a|apí lakbéľt a lakó megkapja a szźlmlźn, akkor ő nem fut el a szociális központba, hanem ő
akkor ott jó lenne, ha tudná, hogy ő kérhet szociális lakbért. Tęhát azt oda kénę tenni. o
nagyon elégedett, hogyha a CSK megírja ezt atźĄékońatőt, és nem fogiák fülhasználni az ĺ5k

kíizzadott, szerinte nagyon jő tájékoztatójukat' minden képviselőnél ott vaÍt, azt hitte, valaki
majd fog mégreagáIni rá, oldjĺík meg ezt a kérdést. Es akkor a harmadik, aztkérdezte, hogy
miért küld ki a Kisfalu Kft., most mtlr Gazđźllkodási Központ a lakók részére olyan szám|źtt,

amelyek érte|mezhetetlenek. JogszabáIytól kezdve mindenféle van a vá|aszban, nagyon
köszclni, mitől nem lehet eltéľni, és mihez |ehet, jó. Vegyék úgy, hogy ęzek a számlák
érthetőek, azhogy ő nem éľti, mondj źkugy, egyéni pľobléma.
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Valószínűleg akkoľ a lakók sem annyira éľtik. Viszont, ha ez így van, akkor bizonyćra a
tisztelt képviseloknek sem fog nehézséget okozni' hogy válaszoljanak három kérdésre.

Atadnak nekik egy-egy szám|a másolatot, hogy tanulmányozzák. Akik ernek alapjtn a
közmeghallgatás végére vtůaszt tudnak adni ezehe a kérdésekľe, késziiltek egy-egy
sportszelettel. Háľom kérdés: 1. Mennyi ezen a számláĺ a frĺtés egységára, és mennyi volt a
fogyasztás hőmerrnyiségben (fiÍtésľől sző| ez a számIa). Ezen a szźlrn|án az e|ozetesen
befizetett összeghez képest jelentős pőtbeťĺzetést ír elő a Kisfalu, megállapítható-e a

szźłriárőI, hogy mi a pótbefizetés oka (mert eZ nagyon fontos egy bérlonek, aki
takaľékoskodni szeľetne). A többletfogyasztás, vagy aZ aľemęlés? A harmadik kérdés, miért
telt el ennyi iđő a tárgyi időszakhoz képest a tobblet befizetési igény kiszám|ázásáig? Az idő
|átszlk, miét?

Dľ. Kocsis Nĺ.álté

A ľégi jó viszonyukľa való figyelemmel, a régi ismeretségük okán, egy dolgot hadd kérjen
tőle. A kĺjlcsĺjnĺjs tisztelet jegyében, bát az ő nagyobb feladata, már csak annak okán is, mert
Judit holgy, a tisztelet megadása. De azt kéri, hogy a cinizmust és a gunyt nehozza be ebbę a
beszélgetésbe, abban ők is erősek, de soha nem tenné meg. Felhívja mindenki ťrgyelmét, hogy
ezeket a viccelődéseket legyenek kedvesek valami egyesiileti taggyúlésen megtaľtaní, ez egy
onkormányzat, aĺnak a Képviselő-testülete, és ez pedig egy közmeghallgatás. Ezeket a

viccesnek szánt, egyébként kicsit sem vicces spoľtszelet-szerumegsegyzéseit azért kéri, hogy
me||őzze, mert szeľinte méltatlan. Ebben a jatékban sem Judittal, sem a munkatársával nem
kíván részt venni, csalódásának is hangot adna, mivel Judit volt köztisztviselő, hiszen azért az
önkormányzati kommunikációnak megvannak a maga keretei és ez eddig nem volt divat. Ha
rajta múlik' nem is lesz. Eppen ezért ana kéľ mindenkit, hogy tekintsen el gúnyos, cinikus, és

egyébként a he|yzethez nem illő fellépéseitől. A másik ügyében, amit mondott, minőségi
lakáscserék ügyében szeretné megkérni dr. Sáľa Botond Attila Alpolgáľmester Urat, hogy
válaszoljon.

Dr. Sáľa Botond Attila
A minőségi lakáscserét azt ne vitassfü el, hogy a mellettę lévő polgármester terjeszteÍle eĺő,
azőtavan minőségi lakáscseľe lehetőség, amióta a polgármester polgáľmester. Mielőtt még
lffitikával váđoljak eń. az intézménfi, vagy ennek gyakorlatát' azért ań. tegyék hozzá, a
teljesség miatt, hogy amióta ez a TestÍilet van, azőta van ilyen lehetőség.''A minőségi
lakáscseľe igények kielégítését egy teljesen objektív körülmény teheti lehetővé. o aú, moĺďja,
hogy aki nagyobb lakásból szeretne kisebbe költözni, a költségeinek és a terheinek arévén, az
egy teljesen indokolható dolog, talĺán még az <jnkormźlnyzati lakásállománý ismerve, ezmég
egy kĺinnyebben teljesíthető kérés. Az egy kicsit nehezebb, amikoľ valaki kisebből akar
nagyobba, tekintettel arra, hogy az önkormtnyzatĺak a nagyobb szobaszénrlú lakásaiból
kevesebb van. De mindenképpen' ne vitassfü el, hogy a minőségi lakáscserę kérelmeket eI

kell bírálni, ezt gondolja ő is. Ennek a legoptimálisabb, legkönnyebb esete az|enne (enől már
volt egyeztetés a vagyoĺlkezelőnél, és tettek javaslatot), a minőségi lakáscseľe kéľelmezőket
összehozná az onkormáĺyzat képviselője, már a vagyonkezelő. Aki kisebből nagyobba akar
menni, vagy nagyobb kisebbe, ők talttlkoznźnak és simán cserélnének, ez lenne a
legegyszerűbb' legoptimálisabb eset, ebben kozvetítő szeľepet lehet vállalni.

f2



De olyan esetekben, amikor van beadva egy kérelem, és meg vanhatározva egy igény, ań' az
onkormanyzat csak akkor tudja teljesíteni, ha van rendelkezésre álló ilyen lakás. Ezért
említette ań,hogy a nagyobból kisebb még kcinnyębben teljesíthető, tekintettel arta,hogy az
önkormányzati lakásoknak a nagy része az kisebb méretű, akár egyszobás' vagy maximum
másfél, de máľ másfel is nagynak szćĺmit. Nyilván a fordított eset, amikor egy család akaľ
kisebből nagyobba, az nehezebben teljesíthető. Mindenesetre pontosan azért, mivel egy jó
megoldásnaktalá|ják, sok család élethelyzetének a megoldására, ezért el kell bíľálni. Az,hogy
a beađott kérelmek közül miért ennyi keriilt elbftáIźsra, eń. majd megválaszolja a
vagyonkeze|ő vezetoje, de alapvetően egyetértenek, hiszen ez a Testti|ethońa létre, és ő is
úgy gondolja, hogy ezeket el kell bírálni. A második kéľdésére felvetve a szociális lakbénel
kapcsolatostájékoztató, aľuryit tenne hozzá,hogy azt se vitassák el, hogy a lakbérkéľđés, az
nem szociális kéľdés' a lakbéľkérdésben a vagyonkezelő igenis adhat tźĘékoztatást. Ha van
egy olyan élethelyzet, hogy valaki az é|etviszonyainak tekintetében, mondjuk akár a
kĺiltségelvű lakbért, ha esetleg azt ťlzeti, magasnak ta|áIja, és indokolt, és megfele| azoknak az
előfeltételeknek, amiket egyébként rendelet szabźiyoz, hogy jogosult szociális lakbérre, senki
Sem a maga ellensége, tehát nyilván, aki ebben érdekelt, az eI fog menni az illetékes irodába'
a vagyonkezelóhöz, és éľdeklődni fog. (Ene kap egyébként tźljékońatásĐ.A másik az,hogy
az onkormźnyzat önként vállalt feladatként, a Magdolna-negyed program keretében, egy
információs irodát hozot1létre, ĺjnként vállalt feladatként, fenntartja, és fenn fogja taľtani a
következő években is, erről döntött a Testület. Ez az információs iroda aľĺa szo|gźů, hogy aki
nem tudja értelmezni a rendeletet (van olyan képviselő is, aki nem tudja érte|mezni a
rendeletet és ĺissze-vissza beszéI utána tő|a, akár még a nyilvánosság felé is, vagy
újságoknak), a ľendeletnek az érte|mezését ebben az irodźlban el tudják hétköznapi nyelven
mondani, hogy ez mit jelent. Csak an. akarja ezzel moĺdani, hogy neki oly mindegy, hogy
kiildenek-e tájékoztatőt, vagy nem küldenek, de szerinte a jelen helyzetben is az
tnkormányzatnak minđen lehetőség nyitva źi| ana, hogy aki eú" a kére|met igényli, vagy
ilyen szociális lakbért szeretne igényelni, nem hasraütésszerűen szabta meg a bérleti
jogviszony létrehozásakor az onkormányzat Sem a lakbért, hiszen, valaki költségelvtĺre volt
jogosult, tájékoztatja a jelen lévőket, hogy ĺisszesen egy piaci alapú lakbénelrendelkező béľlő
van, és a szociális lakbéľľe is aki jogosult volt, nem véletlentil alapvetően a szerzőđését úgy
kötötte meg, hogy szociális lakbét ťlzet, ha az életkĺjrülményeikben a szetződés fennállása
a|attvanvźltoztls, és most Judit esętében nyilván negativ, egyébként lehet pozitív is. De azt is
érdemes lenne megvizsgálni, hogy valaki szociálist ťlzet, és mźn rég nem lenne ľá jogosult.
Kérdezi, hogy akkor is küldenénektájékońatőt, vagy akkor frjlül kéne vizsgálni, tehźú ez ođa-
vissza igaz. Csak aĺ akarja ezze| mondani, hogy akinek érdeke az) hogy mondjuk
alacsonyabb lakbért fizessen, mindegy, hogy hogy hívjĺĺk, és nem ismeri ennek a
szabáIyozźlsát, el fog menni afia a hivatott helyľe és meg fogia kérdezní' és fog rá vét|aszt
kapni, módosítani fogi ák az o szeruődését ez írźnyba.

Dr. Erőss Gábor
Valóban minden képviselő megkapta az ezze| kapcsolatos megkeresést, ezért nem is reagźllrt

erre. Azt gondolja, hogy mindenki egyetérthet abban, hogy közérthető, és a hétktiznapi ember
számára is érte|mezhető tájékońatást kell adni minden bérlőnęk arrőI, hogy milyen
feltételekkel jogosult a szociális lakbérre, ezért éIÍ. olyan előteľjesztéssel, ami még egyeztetés
alatt van a Hivatallal. A minőségi lakáscserékkel kapcsolatban kéri, hogy az elbíľálás és a
d<jntés is ésszerű hatźriđőĺ beltil tĺjľténjen meg. Ha erre van szźlndék, akkor kielégithető ez az
igéĺy, de nem érti, hogy akkoľ ezt miért nem teszik, meľt van olyan, amikoľ az illetékes
bizottság nem szav azza me g.
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Csúľi Akos
Ha erre nincsen váIasz, akkoľ javasolja, hogy haladjanak tovább.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Dallos Juditnak.

Dallos Judit
Szeľinte nem lépte tűI ahatźrt az előbbihozzászőIźlsával, és nem gondolja, hogy ennyi idősen
őt még át lehetne nevelni. A számlákkal kapcsolatosan ęlmondja, hogy aztényleg nem vicc,
hogy egy ilyet kap minden hónapban abérló, és még érte|mezni sem lehet, hogy mire ťlzet. A
tájékoztatőt, amit a bérloknek kidolgoztak, azt meg kellett volna nézni és legalább
megköszörni,hźÍha tényleg érthetőbben van megfogalmazva, mint a ľendelet, amit legtöbben
megint csak nem tudnak értelmezni'

Csúri Ákos
Megadja a szőt a következő felszólalásra jelentkezőnek.

Felkeľ Julianna
Tudja' hogy jó helyen lesz az orvosi ľendelő a Guttenbergtér és a Rokk Szilárd utca saľkán,

de kérdezi, hogy annak a bútorboltnak, ami most jelenleg ott van' nem lehetne-e helyet találni,
mert az nagyon jól mriködĺjtt és szükség is lenne rá. Kérđezi, hogy Helytcirténeti Múzeum
van-e most a közelben? Koľábban volt a Szigony utcában.

Dr. Kocsis M.áúé
Helýcirténeti Tanács van.

Felker Julianna
Pilinyi Péter Úľ idejében volt ilyen múzeum.

Dľ. Kocsis ľIáté
Helýörténeti Tanács van, olyan emberek a tagok, akiknek van ilyen ereklyéjfü és nagy

helyismerettel rendelkeznek. Az ó feladatuk az, hogy összegffitsék ezeket, mint Pilinyi
Úľnak a fotóit' és koľdokumenfumokat. Ők tesznek javaslatot, a:ľa, hogy majd mik és hol
legyenek a jövőben kiáltítva. A bolttal kapcsolatos kérdéséľe Egľy Attila alpolgármester úľnak

adja meg aszőt.

Egry Attila
A helyiség korábban a Fővarosi onkoľmanyzat tulajdonában volt, és tőle vásaľolta meg a
kerület, ami még akkor bérleménnyel terhelt volt. Az onkoľmányzat azzaI a feltétellel vette

meg, hogy hatźrozott bérleti időre volt kiadva a helyiség. Mivel itt egy magán bérlőről van
szó, megvan neki a lehetősége, hogy a Gazdá|kodási Ktizponton keresztül új helyiséget

igényeljen.

Felker Julianna
Ez csak egy javaslat volt.

Csliri Áko'
Megadja a szőt a következő fe|szó|a|źtsra jelentkezőnek.
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Csuka Márta
A rendről, kĺjzbiztonsźlgrő| szerctne beszélni. A Népszínhźz utcában nagyon sok vállalkozás
van, amelyek vendéglátó egységek. A probléma az, hogy a vendégkĺjľ berľr van a
helyiségben, azutcán tlllva, hangoskodnak, szemetelnek. A szomszéd utcfüban vannak olyan
váIla|kozások, amik kifejezetten a kĺimyéken lakók jő érzését zavarjtlk. Nem fudja, hogy
kinek a dolga lenne itt rendet tenni. A Népszínház utca 56-os szám előtt lát ilyen embeľeket,
akik zajonganak. Az embeľ fé| anamenni, de ilyen az Aurőra utca 11. is. Szeretné kérni, hogy
tegyék meg a hivatalos lépéseket.

Dr. Kocsis M.áté
A vállalkozásokkal, vagy a vállalkozások ügyfeleivel van a probléma?

Csuka Máľta
Valójából nem tudja.

Dr. Kocsis M.áLté
Vannak a Népszínhźĺz utcában olyan helyek, ahol dľogot aľulnak, ez rendőrségi kéľdés. Kéri,
hogy a lakosságnak ha van erről tudomása, azt jelezze aRenđőrség felé. Ha aľľa gondol, hogy
a szeszes italt áľusító kisboltok e|őtt az emberek kinn állnak és cigiznek, és dobálják a ftjldhtiz
a kisiivegeket, eľről tudnak, erľe már nagyobb kompetenciája van az onkormányzatnak.
Bírságolni fudnak' Előfordul, hogy az elkövetőnél nincs olyan irat, amivel igazolni tudja
magtú, akkor ez már rendőrségi ügy, vagy ha tudja magát igazolni, ktilföldi áI|ampo|gźr. Ha
ilyen szemetelés van, akkor a Közterület-felĹigyelet felé is foľdulhat. Ha bűncselekménnyel
kapcsolatosat tapasńal, akkoľ a Rendőrség felé. Kéri, hogy ne feljenek, bátraĺ tegyenek
bejelentést.

Csuka Márta
Az Allrőtautca 11-nél mi van?

Dľ. Kocsis lVĺáté
Uttĺnafognézĺi, és jövő héten megvizsgálják, hogy ott mi tĺiľtént. ott is kis bolt van?

Csuka Máľta
Nem tudja, hogy mi van ott, csak azt,hogy jovés-menés van, és eza|akőkatzavarja.

Dľ. Kocsis M:áúé
Y áIaszadásr a me gađj a a szőt dr. Kovács Gabriell ának.

Dľ. Kovács Gabľiella
Az a|approblémát az okozza, hogy a jogszabáIyok szeľint a válIalkozásokĺa ktjzvetlen
rtthatásanincs az onkoľmĺĺnyzatnak. Nem fudjak meghatátozni, hogy hol milyen tevékenység
folýatható, és nem tilthatnak meg bizonyos termékköröket, ez az, ami a lakóknak a gondot
okozza, ilyen az alkohol. Konkrét ügyekben próbálnak hatékonyan fellépni, de ha bezfuaÍnak
egy izIetet, akkor azt a vá||a|koző más néven, ,Újta ki tudja nyitni. A jó hír, hogy az
onkoľmĺányzat már szuti ezeket a tevékenységeket a béľbevételi kérelmeknéI, és szeszesital
aľusításľa csak olyan helyeken ad engedélý, ahol azalakőkatnem fogja zavami.
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Dr. Kocsis Ndáté
Komássy Képviselő Úrnak ad' szőt ügyrendben.

Komássy Ákos
Űgy érzi, hogy túl nagy hányadát toltotte ki a politikusi hozzźszőIás ennek az elmúlt két
őrának, ezért an. javasolja, hogy fél őráthűzzarlak rá a közmeghallgatásra.

Dr. Kocsis M:áté
Ezt az tilést o vezeti, és egyáltalán nem jutott eszébe bezźrni a közmeghallgatást. Képviselő
Úľ nyitott kapukat dönget. A politikai hozzászőIás azértvan, mert aváIasztőpolgarok eljöttek,
kérdeznek, a polgármesteľ' meg a képviselők válaszolnak.

Csúri Ákos
Közbiztonság kérdéskĺjrben szőIítj a a kĺjvetkező j elentkezőt.

Molnár Mária
Bő egy év alatt fényes nappal elloptak két kerékpaiát. A Rendőrség ismeretlen tettessel

|ezárta az ugyet, nem lett meg, pedig kameľa felvette, csak az le lett törölve. Lehetne fokozni
a kamerarendszeľt, vagy a kcjzbiĺonságot? A kutyásokkal kapcsolatbankérdezi, hogy nem
lehetne llgy tartari az á||atot, hogy másnak ne legyen rossz? Például, össze lehetne szedni a
kutyaĺirtiléket.

Dľ. Kocsis M.áté
A kerékpĺĺľľal kapcsolatos ügyben Rendőrkapitány Ur segíteni fog. Nyár óta bevezetésre
kerĹilt, hogy a keľékpárokat is lehet regisńrá|tatní, és az a|apján előbb megtaláljak az ellopott
biciklit. A kutya kérdés kultura kérdése, ezt egy taľsadalmi vitára bizzák, ez nem csak az
önkormányzati szabáIyzaton, hanem a kutyatartókon is múlik. Egyébként a kutyapiszok
takarításasem egy egyszeru feladat azutcán'

Molnáľ Mária
A jó kutyatartó tudja, hogy egy újsággal hogyan tudja mego|dani eń" az egészet.

Csúri Áko'
Sző|it1a a következő jelentkezőt.

Gyiiľgyi Ida
A Kolónia lakósainak az izenetét szeretĺé továbbítani azza|, hogy megkĺiszĺini a
Polgáľmesteri Hivatalnak a segítséget és a sok munkát. Továbbá k<jszöni Polgármester Umak,
dr. Feľencz orsolyának, és dľ. Vass Imrének, valamint az 'Ą|polgiírmester Uraknak a

látogatásokat' atoroďést és az á|ďozaÍos munkát.

Dr. Kocsis M:áLté

Köszöni a đicséľetet, de nem érdemesek erre, mert mindig van mit csinálni.

Csuľi Ákos
Szólítja akövetkezőjelentkezőt, aki elozetesen felszólalásrajelentkezett.
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Feich Rezsőné
A legnagyobb dolog az, hogy mindenki tudja, hogy milyen problémák varmak a kerületben,
de elmondbatja, hogy jelentősen változott és javult a Teleki tér és környéke közbiztonsága. A
megbecsülés annak köszĺjnhető, hogy becsülik az emberek az igyekezetet, aŻ., hogy mennyit
vá|tozott a környék. Máľ nem trĺnik el minden, amit kitesznek' és jobban is érzik magllkat az
ott lakók, és vigyázĺak a környezetiJ|<re, egymásľa. Igy lehet eľedményeket elémi. Ahhoz,
hogy tudja a KözterĹilet-felügyelet és a Rendőrség, hogy mi a prob|éma, nem csak ilyen
alkalommal kell elmondani, hanem ahétkoznapokban is' Egymással összefogva ezeken lehet
javítani. Vannak olyan programok, amik ebben sokat segíthetnek.

Csűri Ákos
Szólítja a következő jelentkezőt.

Andrew Stark
Nem látott váIasń, két írásban feltett kérdésére. fu egy levelet, ami be lett iktatva a Kisfa1u
Kft-nek tĺibb hónappa| ezeIőtt, hogy mikor lesz egy,,biciklibarátabb táb|a a tiltó tábla helyett,
meľt most az udvarra tilos bevinni kerékpáľt az or utca 89-be. Lehetne létesíteni ott egy
biciklitarolót. Továbbák&đez| hogy mi indokolja azt,hogy egy 4I pontos, 9 oldalas bérleti
szerzóďést fuatnak aIá, amí egyoldalú nyilatkozat' o\iratban végrehajtható a jövőbeli, vagy
jelen bérlőkkel ahhoz, hogy bérelhessen egy 15 m,-es rothadozó helyiséget gaĺazsnak és
mindezért közjegyzői munkadíjat és tĺjbb havi bérleti dijat, mint kauciőt fizettetnek ki.
Továbbá, a mai napig ebben az épi|etben nincs \ZMSZ. A vá|aszből nem đerĹil ki, hogy
körĹilbeltil 7 év alatt miéľt nem született házfuenđ. Lehet, hogy ezzel függ össze a
rendetlenség. Kérdezi Polgáľmester Úrtól, hogy miért nem tud évek óta időpontot egyeńetni
arra, hogy bejusson hozzá fogadőőrźra. A Ká|varia téren lévő nyilvános vécét nem lehet
haszná|ní, csak kiskoru gyereknek. Mit jelent akkoľ az, hogy ez egy nyilvrínos wC? A többi
érmes vécét is feleslegesnek tartja, meľt nem mindig van az embeľnél érem, ha a vécét
szeretné használni, lehet, hogy ez is növeli a komyezet romlását, ha a lakosok nem tudjak
használni a nyilvános vécét. A 99-es buszon és megállóiban is pont ilyen pľoblémák vannak.

Csúľi Ákos
A nyilvános vécék és a bicikli problémával kapcsolatos a felvetése, vá|aszt ad Polgáľmester
Ur.

Dr. Kocsis lNIáLté

A Kźivária téri nyilvános vécé gyermekeknek lett építve, amit felnőtteknek nem javasolnak
hasznźin| pont ezért lett a játszőtéren belülre építve. A nyilvános vécék telepítésén maľ
gondolkoznak a jövőre ĺézvę. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy a még elnem készült Auľóra
utcai szakľendelők vécéjéből is már eltűntek szifonok, vécépapír tartők, vécékefék, deszkák,
pedig még tú sem adtfü az épuletet. További vźlaszadź.sramegađja a szőt Kovács ottónak.

Kovács Ottĺó
Stark Úr minden íľásban feltett kéľdésére íľásbeli vźiaszat adtak. A közös képviseletet a cég
2015 júliusától mar nem látja el, és pont Staľk Úr kezdeményezésére lett egy másik cég
megbizva a képviselettel. A bérleti szeruődésnél rendelet szabá|yozza az ővađékot és a
kozjegyzőí díjat, ettőI nem tekinthetnek el, illefue a biciklis kérdésben az avá|asza, hogy nem
tudjak biztosítani ezeknek az őrzését, és nem is tudják magát az e|heIyezését sem biztosítani,
ezért van kitéve tiltó tábla.
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Csúri Ákos
A közbiztonsági és városüzemeltetési kérdésekkel kapcsolatosan szőIiť1a a következő
jelentkezőt.

Gellért Istvánné
A Kálvaria téren a koľábban rossz közbi*onsźry nagyon sokat javult, ez az Illés utcáľa is
vonatkozik. A környék további fásításĺĺnak nagyon örülnének.

Csrĺri Ákos
Szólítja a következő jelentkezőt.

Bódis Lajos
Kéľi Polgármester Urat, hogy a másfel őrźljafe|szőlalásra jelentkező hölgynek adjanak szót.

Csriľi Ákos
Szót fognak adni mindenkinek, sokan jelentkeznekrégőta.

Bódis Lajos
A Polgármesteľ Ur olyan állításokat tett a Kálvfuiatéri WC használattal kapcsolatosan, amik
nem igazak. A j e gy zo źita| kozér đekú adatkéré sre adott v tiasń. taval y de cemb erb en. . .

Dľ. Kocsis Máté
Bódis Úr csúsztat' nem ań. mondta, hogy a WC nem nyilvános, hanem a hasznáIők köľét
jelölte meg.

Bódĺs Lajos
A nyilvános WC a|att ań. éľtik, hogy gyerekekkel egytitt haszná|hatő... ?

Dr. Kocsis N{'áté
Erĺrek így semmi éľtelmę.

Bódis Lajos
Teljes akcióterületi terv az MNP III-nak a programj a, amít a Testület elfogadott, a nyilvános
wC. A Rév8 tavalyi éves beszámolójaaĺyíIvtnos WC, és azáIta|akézÁezkapott
adatkéréséľe a váIaszban is nyilvános WC szerepel. Az külön kérdés, hogy a létesítményeket
egymás mellett meg lehet építeni úgy, hogy zavaqźk, vagy ne zavarják egymást. Ugy tűnik,

hogy a tervekbe valahol belenyúltak és lett egy jatszőtér, egy nyilvános WC és a teľet

&zoknek egy Íartőzkodója és szolgźiati vécéje. Ez a hźlrom funkció egymást zavaqa. Azt
|átja, ha felmeľĹĺl, egy pľobléma, ań nem lehet megbeszélni, meľt a felek nem válaszolnak,
illetve egymás mellett elbeszélnek, így szöges ellentétű állításokat tesznek hivatalosan.

Dľ. Kocsis M:áLté

Erőss Gáboľ Úr ügyrendben jelentkezett, megađja a szőt.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Azt akartajavasolni, hogy az a két hölgy, aki már legalább egy őrájajelentkezik, kaphasson

szőt.
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Dr. Kocsis NIáté
Keľesve némi népszerus.éget |źtszik, hogy minden alkalmat megragad. Eú. az ülést még
mindig o vezeti, Csúri Ur modeľálja, nem kell javaslatot tenni ennek a menetére, tudják a
dolgukat anélkül is. Sokan szeľetnének szót kérni, nemcsak azok az embeľek, akiket
idehívtak. Ez egy közmeghal|gatás. Tudja, hogy ań. szeretné elérni, hogy ez botrányba
fulladjon, de nem fog sikertilni, ez nem olyan közösség, mindenkire sor fog kerĺilni, tudják,
hogy mi a dolguk. Ebben az onkormányzatban egyelőre ő vezeti akozmegha||gatást, engedje
me g, ho gy hadd v é gezze a đolgtú ide stova mźtr har mads zoľra me gv á|asńottként.

Csúri Ákos
Szólítja a következő jelentkezőt.

Bétánné Szabó Anikó
A Dankó utcaiban lakik' közbiztonságga|kapcsolatban szeretne felszólalni. Tavaly felszólalt
ugyanebben atémában, a rendőrségváIaszo|t is, hogy a Dankó utca vége nem belátott terület
a kamerák által. Feltette a kérdést, hogy tervezik-e aÍÍa a teľületre kameľáknak a felszerelését?
Az illetékes ľendőrségi képviselő ur válaszolt, és aú" ís kĺĺzölte, hogy utána fog nézni és
írásban fog vtiaszolni. Ennek egy éve és nem kapott rá vźiaszt. orutt aĺľrak, hogy a
Polgármester Ur mondta, hogy nincs olyan kérdés, amire ne váIaszolnának. Reméli, hogy a
gitttágás minősített esetét nem fogja elkĺivetni, ahźz ahol lakik, 100 %-ban tinkormányzati
ház, sok probléma volt abból, hogy idegenek is be tudtak menni ahźzba. Így folyamatosan
pusztították, rongálták a házat, és loptak is. Több éve kérik az onkormányzatot, a
vagyoĺlkezelőt írásban is, hogyha kamerát szeľetnének, akkoľ mi ennek az tltja, módja?
Legutolsó kérdését.2015 juniusában tette fel aházza| kapcsolatos többi kérdéssel együtt dr.
Sára Botondnak. orül annak, hogy Polgármester Úr kihangsu|yozza, hogy lehet fordulni a
Képviselő Ural<hoz, mert fogadják a lakosságot. Dr. Saľa Botondnak a megkeresését 2015.
június 24-én írta, októberben kezdte el sürgetni, a szemé|yi titkźnát megkereste, de nem
vá|aszolt' 20|5.|0.28-áĺvolt az utolsó megkeľesése, az összes megkeľesését és az a|ap|eve|ét
is elkiildte, december 10-ig, a mai napig nincs válasz.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármesteľ úrnak.

Dľ. Sára Botond
Érdemes megkeresni az a|polgármestereket, meľt az a hire, hogy lesz kamera a házukban,
mert a Városgazdálkodási és Pénzllgyi Bizottság döntott aľľól, hogy lesz kamera, a
köZterületről leszerelt, és mfüödő kameriíkat abérháľakba fel fogiák szerelni, így a Dankó
utca 40-be is. Éľdemes levelet írni, attól, hogy egy rövid ideig nincs válas z, atlő| még intézik a
dolgokat.

Dľ. Kocsis ilIáté
Megadja a szőt Kaiser József képviselő úľnak.

Kaiser József
Soha nem volt olyan, hogy ne fogadta volna az á||ampolgárokat, akáľ fogadőőrán kívĹil is. A
polgárőrségirodája a Magdolnaltca33-barl van és biztos, hogy meg tudta volna vá|aszo|ni a
kérdését. Kéľi, hogy máskor is keresse meg' a telefonszáma nyilvĺínos, és ha azonna| nem is
tudvá|aszolni, de r<jvid időn belül utźnajár és megadja avá|aszt.
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Csúri Akos
Kameľaiigyben kielégítő váLaszokat kaptak. Váľosüzemeltetés kapcsán dr. Mezey Ilona,

Feicht Rezsőné, Nádasi Fľanciska és Molnáľ Mfuiajelentkezett előzetes hozzászőIásra. Még
hatósági, kultuľális, családtámogatási, bölcsőde- és óvodai ügyek vannak. Megadja a szőt a

felszólalásľa j elentkezőnek.

Dr. Mezey Ilona
ortilnck a 8 db facsemetének' amit eltiltettek a hiényző fak helyére, örĺilnek a felszerelt
kameráknak, aminek nem örĹilnek, az a szemetelés, és a sok autónak, ami ott parko| az
utcában. Azt kérik, hogy a takarítóbrigád ne hétköznap, hanem szombat délelőtt takarítsa az
úttestet, mert akkor az utcći< tiresek. A másik pľobléma a kerti muŃák során keletkezett
zötdhutladék elhelyezése' nem megoldott, ezértkonténerek elhelyezését és elszállítását kéri.

Dľ. Kocsis Máté
A takaľítást át tudják szetvezni szombatra. Megkéri a Gazđá|kodási Központ munkatáľsait,
hogy tegyenek intézkedéseket. A zöldhulladékot is meg tudják oldani, egytészt az FKF-nél
kaphatóak a zöldhullađék eIszá|Iitására alkalmas źt|źĺsző zsákok, de Feľencz orsolya
képviselő asszonnyal egyeztetnek, hogy hol éľdemes ezeket a konténereket elhelyezni. Volt
mar ilyen' csak azon volt a vita' hogy hol he|yezzék ęI a konténereket és nemcsak
zcjldhulladékot, hanem mást is beleraktak.

Csúri Ákos
Városüzemeltetés kapcsán megadja a szőt a kĺjvetkező fę|szóIa|ásra jelentkezoĺek.

Mozsáľ Endľéné
A BKK képviselőjének mondja, hogy a 99-es busz jttratára mindig a legrosszabb buszokat
küldik, néha megjelenik egy-kettő, de az nagyon kevés. Kéri, hogy mivel a kerületben sok
gyeľek van, és babakocsival nem tudnak kĺjzlekędni ezeken a leľobbant állapotú buszokon.

Csúri Áko.
Megadja a szőt a BKK képviselőjének.

Susuk Rĺíbert
A kcizösségi közlekedés igazgatóságátő| érkezett, örömmel mondja el, hogy 2018-rat|ytékki,
hogy mindenhol alacsony padlós autóbuszok lęsznek. A váľosban 60 oÁ-ban tudják ezt

biztosítani, január hónapban újabb gánuzemíi autóbuszokat szęreznek be, amelyek a 99-es

busz vonalára fognak jönni. Amennyiben olyat ész|eI, hogy a kiírt időpontban nem alacsony
padlós busz megy, akkoľ a BKK-nak azt je|ezze, és ezeket ki fogiák vizsgálni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úmak.

JakabĘ Tamás
Ez a prob|éma évek óta fennáll és 100 oÁ-os a talźiati arány, arĺli an.jelenti, hogy soha nem
jön alacsonypadlós busz, amikor az amenetrendben ki van írva.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Kaiseľ József képviselő úmak.

30



Kaiser József
Azért is kéri, mert a Népszínhaz utca végén van egy iskola és arrnak az ab|akai a|att. járnak
ezek a borzalmas állapotú buszok és mérgezlk a tanulók egészségét.

Csriri Ákos
Megadja a szőt a kcjvetkező fe|sző|a|tlsra jelentkezőnek,

Csúcs Eva
Az Aurőra utcai rendelővel kapcsolatban elmondja, hogy borzasztó hosszúak a vĺáľólisták és
nincsenek szakorvosok. Nincs ortopéd orvos, tiidőgyógyász, gyermekorvos sincs' így nem
sokra mermek azza|,hogy az épület megťljult. A ttidőgondozőban egy orvos dolgozik, és két
kerületet ltÍnak el. A kozszolgźiati lakásokkal kapcsolatban, nem lehetne orvosokat
idecsalogatni azza|, hogy szolgálati lakást biztosítanak a szźlmuka? A 150 kozszolgá|ati lakás
hornan került elő?

Dr. Kocsis M:áLté
Az a I50 lakás, ami mindig is rendęlkezésre á||t. Mí az, hogy letagadtźlk, mi az, hogy nem
volt, mi az,hogy keľüIt eIő? Ez mindig volt. Megadja a szőt dr. Koroknai Andrásnak, a
szakĺendelő főigazgatójának, hogy válaszoljon a szakĺendelőľe vonatkozó kéľdésekľe.

Dľ. Koľoknai András
A magyar egészségügy általános humanerőforrás helyzetére feltett kérdésére nem kompetens
válaszolni. Ań., hogy a szakľendelőben állásokat adnak fe|, az nem jelenti azt, hogy nincs
orvos' csak azt jelenti, hogy többet szeretnénęk. A várólistaľa azért van szükség, mert egy
orvos egyszefie egy beteget tud megvizsgtl|ni, amennyiben ez vźitozni fog, akkor cscikkenni
fog a v źnakozás idej e is.

Csúľi Ákos
Varostizemeltetés kapcsán megadj a a szőt a következ o feIszőIa|źlsra j elentkezőĺek.

Románné Bolba Mńrta
Minden képviselőnek külđtek levelet, három önkormányzatitu|ajdoníbérházlakői á|ta| a|áírt
petíciót Alpolgáľmester Asszony át is vette. 3 éven át 3 bérhazbarl egy tĹl|ťtzetés tĺiľtént, egyes
családok nem lakossági gźnarat ťtzettek, hanem szabađpiací gázźrat, ami a lakosságinak a
másfélszerese. Egy házban történtek lépések a kompenzáciőra, a másik két hazban nem. A
beadványon 5 kérdés szerepel, januáľ 15-ig Alpolgáľmester Asszony aztmonđta, hogy vźiasú.
tudnak adni. A vizsgá|at hol tart, és milyen füľumokon kell annak átesnie, hogy egy ház, a
Dankó utca 40. esetében készített-e az onkormányzat szakvéleményt, ami aIźúámasztotta ezt a
he|yzetet. Ez át|ag egy család esetében 500.000.- Ft tu|fizetés, de a két másik bérház esetében
nem tĺirtént még ilyen vizsgá|at. A kompenzácíőra mikoľ keľĹil sor, a vizsgáIat milyen
ugysza|<ban áll, és január I5-íg milyen lépéseket fognak tenni, hogy felderítsék ęzt az ügyet?

Dľ. Kocsis NIáLíé
Megadja a szőtvá|aszadásľa dr. Sáľa Botond alpolgármester úrnak.
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Dr. Sára Botond
Megkapták a beadványt, a vagyonkezelőnek kiszignáIták, január 15-ig kivizsgálják és

feljegyzést kéĺt enől. Januáľ 15-ig lesz megoldás, ha tisztźn larják az ĺjgyet, akkoľ a
megoldást is megkeľesik. Ha mega|apozot. az, amit a beadványban megfogalmaztil<, al<kot az
onkormányzat annakmegfelelően fog eljárni, tehát igazságos megoldást fogválasztani ebben

azigyben.

Csriľi Ákos
Városüzemeltetés kapcsán megadja a szőt a következó fe|szőIalásra jelentkezőnek.

Horváth-Sziklai Attila
A Tisztviselőtelepen a paĺkolás renđezése mikorra várhatő? orü1 annak, hogy a Budapesti
Kozlekedési Kĺizpont képviselője is részt vesz, éS hźiőzatbóvítés az elmúlt 10-15 évben a
VIII. kertiletben nem töľtént, pědig Alpolgármester Asszony' és Alpolgármester Úľ minden
esetben továbbítja a BKK felré a megkeľeséseket. Páľ héttel ezeloÍt a 24-es villamost is
ritkították, most a 9-es busz vonalritkítása várható. Az esti járatokon a 99-es, illetve a 9-es
jaľatokon nem ritka az vtas lemaradások. A képviselők által eljuttatott levelekľe sem

válaszolnak a BKK-tó1.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt parkolás ügyben vá|aszaďásra dr. Saľa Botond alpolgármester úrnak.

Dľ. Sára Botond
A paľkolást a Százađos-negyedben, és a Tisztviselőtelepen kell még megoldani. A Fővarosi
Közgýlés döntĺitt aľról, hogy a jogi lehetősége megteremtődött aĺĺrak, hogy a ťlzetőovezet,
ami fesztiltségoldó megoldás, mert az ottélők ingyen parkolhatnak, a Közgyulés döntése

éĺelmében a ťlzetőovezetek kiépíthetőek. A két negyednek a kiépítése 300 millió foľintba

keľiil. Polgármester Úľľal egyeztettek ebben a témában, és a ciklus végéig mindenképpen
megoldják. A jövő évi koltségvetés februárban lesz, és akkor tudnak monđani pontos adatot

ana, hogy a kiépítés milyen Ĺitemben fog haladni. Ha a költségvetés hamarabb enged erre

lehetőséget, akkoľ aztelobb meg fogjáktenni.

Dr. Kocsis Máté
A BKK-s kéľdéséľe vagy írásban, vagy ľöviden megválaszolhatjak, meĺt ez egy átfogó kérdés

volt.

Susuk Róbert
Az átfogő váIasń. aztiĺtkább írásban adnźkmeg. Nincs olyan, hogy a VIII. kerĹiletet bármiféle

hátrányos megkülönböztetés émé a jfumíielosztásban. Nincsenek olyan arányok, hogy a 99-es

buszra kevesebb alacsonypadlós buszt tesznek. 7-9 őra kozött a26 érkezésből 8 db volt ma

ľeggel magas padlós, ezek tényadatok. A fejlesztések kapcsán a 9-es busz az nem egy régi
fejlesztés, lényegében az egész várost átsze|i, és ĺjsszekĺjtésľe keľtilt a206-sa|. Cáfo\a, hogy a

9-es buszt ritkítanák, nincs ilyen tervük. Mindenféle fejlesztésben a BKK paľtnere a
kerĹiletnek.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.
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Dľ. Ferencz Orsolya
A 83-as tľoli meghosszabbítása céIszeru lerrne, hiszen a felsővezetékek a mai napig a
helyükon vannak. Mindig lekerül a napirendről, pedig ez zölďbarát megoldás, minden
technológiája adott. Kéri, hogy vizsgtůja meg a BKK, hogy miért nem foglalkoznak ezzeI a
kéľéssel.

Csúri Ákos
Megadja a szőt a kcivetkező felsző|alásra jelentkezőnek.

Gellért Istvánné
A 99-es busszal kapcsolatban aZ ajavaslata, tudja, hogy a főváľoshoz tartozik a Kőbányai út,
de a keriilet javasolhatná, hogy a sehonnan sehová tartő vágányokat, ami a buszokban is nagy
kért tesz, sztintessék meg.

Csrĺri Ákos
Közbiztonság témaköľben megadj a a szőt a következő felszőIalźtsra jelentkezonek.

Bétánné Szabó Anikó
A Dankó utca 40-ben lakóknak a ľezsicsökkentés sem jáľt.

Csrĺri Ákos
Megadja a szőt a kĺjvetkező fe|szőIa|ásľa jelentkezőĺek.

Yátay -Barb a Rafael Péteľ
Aĺamlopás történt ahanlkban két éwel ezelőtt és érdeklődött, hogy hol taĺt a nyomozás, de
semmilyen vá|asń. nem kapott. Május 8-an a Rendőrkapitĺĺny Urnak, augusztus |2-én az
illetékes Alosztályvezető Urnak íľt levelet, melyre nem kapott váIaszt. Nem éľti, hogy olyan
áramlopási esetben, amikor konkľét tettenérésľőI van sző, mit kell két évig nyomozni. Mikor
telefonon megidézte a rendőľnő, de mégsem volt elérhető. Miért nem? A közterĹilet-
feltigyelőknęk nęmcsak a szabá|ýa|anságokat elk<jvető autókat kell bírságolniuk' hanem az
tizemképtelen kerékptnokat is el kellene száLlítaru a Józsęf kcirut és a Kölcsey utca sarkáról.
A Kölcsey emlékmű megrongálása kapcsán a tetteseket meg lehet talźini, mivel kamera van
felszerelve.

Csúľi Ákos
Megađja a szőt a kcjvetkező fe|sző|a|ásľa jelentkezónek.

Andrew Staľk
Két kérdésére nęm kapott vá|asń.. A Kőris utcaI7lBházbarl hogyan lehetett egy 8 m2-es
ko nyhát ĺirökl akás s á áta|akítani?

Dľ. Kocsis M:áLté

Ezt írásban nem adta be és pár napon belül írásban tudnak válaszolni. A jogcím nélkĹili
lakásfoglalóknak nem kell hozzájźru|ás ahhoz, hogy beköItozzenek akár egy garázsba, iryy
hogy át is alakítjak. Ezért eITe a kérdésére jovő héten írásban fognak vá|aszolni.8 m2-es
konyhákat, arrit garźnzsá alakítottak, biztos' hogy ilyet nem szoktak értékesíteni.
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Andrew Staľk
2015. november i9-én adta le a kéľdéseit.

Dr. Kocsis NI.áté
A közmeghallgatásra nem tette fel eú. a kérdést. Abszolút ügyrendi vita, a következő
kérdéseket tette fel a felsző|a|ási lapján: Mi gátolja meg a 17lB feliĄítźstfi? Nem biĺonságos
szerkezetu? Mi gátolja meg aZ sZMsZ elkészítését? Miért á11 városi tulajdonban 3 üres
ingatlan? A váľos miért nem adja el ezeket? Miért nem közölték, hogy az egyik most eladó?
Mi akadályozzameg, hogy a kĺjzĺjsen hasznźl|t WC-ket felszámolják? iľldéÍt mondta fel a váľos
a kĺjzĺjs képviseletet? Megadja a szőt Molnár Gábor Rendőľkapitany Urnak.

Molnár Gábor
Az áram|opás egy konkľét lJ;gy, ezért megkéri a felszólalót, hogy az ülés után megváľja, és ha
ugyszám is van, akkor utźrnĺléz, és rövid idő múlva válaszolni fog a feltett kérdésekre.

Csúri Áko.
Kultuľális ügyekben megadja a'szot a kcjvetkező fe|sző|a|źlsra jelentkezőnek.

Kátay-Baľba Rafael Péteľ
Március 27-én volt a lomtalanítás, a József köľút és Kölcsey utca saĺkán lévő CBA iizlet
tľepnijeit kitette, és azt kalapáccsal egy ember az utcátn szétverte. Igy sérült meg a Kolcsey
emléktábla is. A táblát levették, és aza tudomása, hogy nincs pénza tábla helyreáIlítására.
Megtudta, hogy a helyľeállítás költsége 3 81 .000.- Ft.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megadja a szőt Sántha Pétemé alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Alpolgármesteri keľetből január 24-te, a Himnusz megírásának idejéľe helyén |esz atáb|a.

Csúri Ákos
Kulturális ügyekben megadja a szőt a következő felsző|a|ásra jelentkezonek.

Révész Feľenc
Toľmay Cécile utca visszan evezés iigyében 64 aláítźssa| a Gazđá|kodási Ügyo sńáIyra adott le
kérelmet, 2012. február 24-én aďta tt. Polgármester Úr vźiasza az vo\t, hogy védetté
nyilvánítotttk az utca nevét. Tudja, de 10 hónappal később lett védetté nyilvánítva. 2013.
júniusában éľtestilt arról, hogy a II. kertileti onkormanyzatígy neveztek el egy utcát. Eztnem
fogadja el. Indítsanakvízsgźt|atot, hogy hova tűnt e| azlrat.

Csrĺľi Ákos
Idősgondozás és egészségigy témakcjrben nincs felszólalásľa jelentkező. Utolsó napirendi
pont, bölcsőde és óvodai ügyek.
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Dr. Kocsis Máté
Alpolgaľmester Asszony az utcanév kapcsán az.J.|és után Révész Ferenccel megbeszéIi ezt az
ügyet. Azt, hogy átneveznek-e egy utcanevet, azt bízza a Képviselő-testiilet, és a Közgytĺlés
hatáskcirébe. Nincs tĺ'bb kéľdés, az itt meg nem vźiaszo|t kéľdésekĺe pedig a jclvő héten
válaszolnak. Boldog kaľácsonyt kíván mindenkinek, megköszöni, hogy részt vettek a
közmeghallgatáson, 21:07 perckoľ bezfuja az tilést.

K.m.f.
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A jegyzt5konyv azlviđtŤ.i.;?óűa1t rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtilet 2015.
december 1 0-ei kĺjzmeghallgatás tn e|hangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda - ugyintéző

J,,",, ü-ł,
Veres Evelyn Lilla

Szervezési és Képviselői Iroda * ijgyintéző

Képviselő-testĺilet i egYzőkłinwének melléklete:
Jelenléti ív, meghívó
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