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Ugyrendi javaslat az I)-7) témáék megbeszélésének egészére:

1 . A 20 I 6. december 20 -í kozmeghal l gatás lefolytatásával kapcsolatban :

Javaslom a képviselőknek, hogy változtassanak a közmeghallgatás testületi ülés eddigi lefolytatasan.

Az előző években a kcizmeghallgatáson résztvevő állampolgárok éľezhető elégedetlenséggel fogadták, hogy
a kérdések és válaszok háttere a kérdést feltevőn kívül nem volt ismert a résztvevők nagy részének. Mivela
legtöbb kérdés és javaslat esetében kĺizügyekĺől van szó, amelyek ľáadásul gyakĺan kimaradnak azoknak a
képviselő-testĹileti üIéseknek avitáibő|, amelyekben a lakosok nem vehetnek részt, a közmeghallgatás
képviselő-testtileti ülés nyilvanosságát indokolatlanulkor|átozza az edđigi eljrírás. Az á||ampo|gtr tttta|
előzetesen feltett kérdést és az arra adott írásos polgármesteri vá|asú. a k<izmeghallgatás rész|vevői nem
ismerhetik, és abban a - tapaszta|at szerint gyakori - esetben, ha akérdező úgy érzí,hogy a polgĺĺrmesteri
írásos vźiasz nem ad vá|asztakérdésére,ezért szóbankiegészíti akérdését, azotte|hangző kérdés és a
kapott vá|asz is a tapaszta|at szennt sokaknak érthetetlen

F;zęn a pľoblémán egyszeru módon segítene, ha akozmeghallgatás testíileti ülésen elhangozhatnlának
helyben az elozetesen feltett kérdéseknek és az aľra adott polgáľmesteri válaszoknak is a személyes adatokat
és konkľét magánügyeket nem érintő ńszei.

Ha úgy gondoljfü, hogy eľre nincs elég idő a két órásľa szabott időben - amelynél a rendszeľes képviselő-
testiileti ülések is általában hosszabbak -, akkoľjavasoljuk, hogy ne csak évente egyszer engedé|yezzék a
lakosság számára" hogy képviselő-testületi ülés keľetében közmeghallgatĺíson vegyen ľészt.

2. A kozmeghallgatás időpontj ával kapcsolatban:

Csécsei Béla polgármester úr és az akkoľi képviselő-tęstĹilet idejéből szfumazlk az avé|emény, hogy a
kozmeghal|gatást azért érđemes a kaľácsony előtti napokban szewezni, meľt akkor a lakosság jelentős része
számára nehezebben megoldhatő,hogy éľdemben bekapcsolódjon a közélet kéľdéseinek megbeszélésébe. A
kérdésem, hogy a polgĺírmester és a jelenlegi képviselő-testĺilet a lakosság számźraďkalmas időnek tartjź;3.-
e a kaľácsonyi készülődés idejét a közügyek megbeszéléséhez? Egyetéľtenek-e azzal,hogy érdemes volna
szakítani a más <isszetételíĺ képviselő-testiiletek és polgĺáľmester idejébő| szźrmazó hagyománnyal, és olyan
időben szervezni a közmeghallgatást, amely az á|Lampolgrírok szánáľaďkalmasabb időpont?

A k<izmeghal|gatás je|enlegi kezdési időpontja a legelterjedtebb munkaľendben dolgozó állampolgáľok
számára a munkaidore vagy annak avégére esik, ami sokaknak gyakorlatilag megnehezíti vagy akźp.
lehetetlenné teszi,hogy az állampolgaĺi jogukkal élve közmeghallgatáson vegyenek tészt.Haa
fog|a|koztatottság bővítésére tcjľekvő korményzati politika sikerrel jaľ, akkor ez a probléma évről évre
nagyobb. Helyesnek tartja-e a polgĺĺrmester és a képviselő-testiilet, hogy a noľmál munkaidőben dolgozó
embereknek megnehezíti vagy lehetetlenné teszi arészvéte|t az źi|ampolgárok számáĺa szervezett
kozmegha|lgatáson? Haragaszkodnak a munkaidő végéheztapađő időponthoz,terveznek-e a do\goző
áLlaĺnpolgároknakmásidőpontbankülönfoľumottaĺtarli?
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közmeghalIgatásra kérdés/javas|at 2.

A kérdést feltevő neve:l Közĺjd Civil Táľsaság tagjaként és állampolgárként)
Pontos címe:

3) VárosÜzeme|tetés témában:

A Kozöd Civi| Társaság onkéntes munkája során azttapasztalta, hogy a Józsefuárosi
Gazdálkodásĺ Kozpont egyes konkrét ĺrásos beadványokra több mint fé| éve nem válaszo|. Van-e
szabá|y arra nézve, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpontnak küldott beadványokat mennyi
időn belÜl kell megvá|aszolni? Számon kérik-e a Vezetőt és az i||etékes ügyintézőket, ha az ügyfé|
nem kap vá|aszt a beadványára, hogyan tudja ennek hatását tapasztalni az ugl1fé|?
Van-e szabály arra nézve, hogy a Jozsefvárosi Gazdá|kodási Kozpontnak a |akásgazdálkodásra
vonatkozó döntéseket kovetoen milyen határĺdőn be|Ü| ke|| megkotni a kapcsolódó
szerződéseket?

Rossz vá|asz. A szabály nem nyilvános, miveI az uz|etiszo|gá|tató cégek hason|o szabá|yai sem
nyilvánosak. Az üzleti szolgá|tató cégekkel el|entétben, a legtobb Ĺigyfélnek nincs módjában
lecseré|ni másra hanyag ügyintézés esetén a Józsefuárosi Gazdálkodási Központot.

Javaslat jó vá|aszra: pontosabb szabáĺyozás, a szabályozás és a minoségbiztosítás
nyi|vánossága, a panaszok kivizsgá|ása, közszolgáltatóifele|ősség konkrétumokban, a
tartaImatlan ígéretek me||őzése.
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1 ) Józsefi'aro s újj áépĹil, keniletfej lesztés témában :

Adják ViSSza a kozterü|eteink elvett padjait!A padokra sokféle embernek szÜksége van:
időseknek, betegeknek, fáradt helyi |akosoknak, a kerületet fe|kereső turistáknak. Az utcabútorok
haszná|atáva| és a kozterületek fenntartásáva| a|akítsák ki úgy a köztereinket, hogy a lakosok és
a kerÜleÍeÍ felkereső turisták jó| érezhessék itt magukat, kedvve| sétá|hassanak és
beszé|gethessenek ná|unk!

Szfüséges leľne mindenki számáraingyenesen hozzáférhetőkoztéri WC-ket létesíteni! A Magdolna
Negyed Pľogram II. és III. részében ingyenes nyilvános WC céljára készült létesítmények legyenek
eléľhetők ne csak ťlzetségért és ne csak az időnként taľtott szervezett programok ľésztvevőinek' hanem
minden nap, ingyenesen' a köztereket haszná|ő minden embernek!

Rossz vá|asz: Egyes emberek mindent tönkretesznek. A padok és a nyi|vános WC-k
fenntarthatlanok.

Javaslat jó vá|aszra: A vi|ág nagyvárosainak és Budapest korábbi korszakainak tanulmányozása a
város Üzemeltetés szakmájában.


