
Csúri Ákos 
Azért hagyta Budaházy urat beszélni, mert az elmúlt években többször az a kritika érte, hogy 
mindig belefojtotta a szót és most nem tette meg. Polgármester úré a szó. 

dr. Sara Botond 
Budaházy úr igazat mond, valóban bejárták ezt a négy házat és nagyon sok mindenben 
megállapodtak. Például az, hogy ahol nem lakik senki, látszik a hatósági megkereséseken..., 
maga kérte, hogy ezt nézzék meg mi történik ott. Valóban elhangzottak kérések, amik 
teljesíthetők, azt, hogy miért nem teljesítették, mindjárt megválaszolja Bozsik úr, kíváncsian 
várja ennek a válaszát. Szerinte ezek teljesíthető kérések voltak. Jogcím nélküli lakók, 
akiknek konkrétan semmi keresnivalójuk nincs vagy például olyan bérlő, aki külföldön van, 
látszik, hogy nem használja a lakást... Az ott megtekintés alapján az emberben valóban olyan 
benyomást keltett, ez csak azért dühíti az embert, mert egyébként ebben a városban 
rengetegen várnak a lehetőségre és betartva annak minden szabályát, hogy önkormányzati 
lakásban élhessenek.  Ha  ebben nem történt semmi... Azt ne várja tőle Budaházy úr, hogy 
személyesen foglalkozik ezzel az üggyel, kimenjen, bérleményt ellenőrizzen stb. Kimenne,  de 
az ideje nem engedi,  de  lehet, hogy erre is sor fog kerülni. Azért azt ne rója a rovására, hogy 
vele nem lehet találkozni és nem lehet hozzá bejutni. Szerinte hozzá el lehet jutni és vele lehet 
beszélgetni. Ő abban a hitben volt, hogy amit ott megbeszéltek, az gyakorlatilag zajlik a 
folyamat. Közösen meghallgatják Vagyongazdálkodási Igazgató urat, hogy mi történt ebben 
az ügyben egy év alatt. 

Bozsik István Péter 
Köszöni a szót. Budaházy úrral tavaly nem találkoztak, betegség miatt nem tudott részt venni 
a rendezvényen.  Ha  gondolja, végigmehetnek ezeken a pontokon, amit felvetett,  de  az hosszas 
lenne. Tisztelettel visszautasítja azt, hogy nem fogadták, ő személyes ügyfélfogadásán kívül is 
bármikor fogadta őt, amikor erre nem volt lehetősége, akkor a helyettese fogadta őt akár még 
bejelentkezés nélkül is. Az összes bejelentését lereagálta a szervezetük. Kétszer voltak rovart 
és rágcsálót irtani abban az épületben, dátum szerint meg tudja mondani, mikor volt 
patkányirtás, ez is kétszer volt a bejelentése alapján, illetve azokat az üres lakásokat is 
felülvizsgálták, amit Budaházy úr üresnek hisz. Nyilván van olyan lakás, ahol sajnálatos 
módon a bérlő elhunyt, azt nem tudják rögtön birtokba venni, mert esetleg hagyatéki eljárás 
van folyamatban, az nagyon sokszor az MNV-től mire hozzájuk jut, hónapok telnek el.  Volt 
renitens bérlő, ráadásul sajnos közszolgálati lakásban, ezt a lakást is augusztus 31-én vették 
birtokba. Abban az épületben LÉLEK lakás felújítás történt, kaputelefonokat javítottak, 
kéménybélelési munkát készítettek. Nem tudja, mit tudnának még többet tenni. Bocsánat, 
tudja, az eggyel megelőző közmeghallgatáson hasonló problémával jelentkezett Budaházy úr, 
hogy a házfelügyelői rendszer és háztakarítói rendszer nem működik megfelelően. 
Polgármester úr, illetve akkor még Alpolgármester úr javaslatára ők felajánlották, hogy lássa 
el Ön ezeknek az ingatlanoknak a házfelügyelői teendőit, hiszen Ön tudja ezt a legjobban. 
Úgyhogy Polgármester úr az imént is említette, hogy újragondolták a házfelügyelői rendszert. 
(Közbeszólás) Házfelügyelők mellé, ahol nem egy épületet lát el egy házfelügyelő, mindig 
biztosítanak háztakarítót pluszban,  ha  ezt az albetétszám ezt igényli. Reméli, tudott mindenre 
válaszolni. 

Csúri Ákos 
Városüzemeltetéssel kapcsolatos további kérdés van-e? 
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Demkó Adrienn 
Az Auróra utcai közösségi ház mikor fog normalizálódni illetve mikor fogják bezárni vagy 
korlátozni a nyitvatartását, mert az ott lakók igencsak rosszul tűrik,  ha  jön a jó idő, ez nagyon 
nagy gondot okoz. 

Csúri Ákos 
Jegyző asszonynak adja meg a szót. 

Danada-Rimán Edina 
Megköszöni a szót. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy az Önkormányzat minden eszközzel 
segítse azt a célt elérni, hogy ennek a kereskedelmi egység helyzete az ott élők szempontjából 
normalizálódjon. Az ott élők nyugalmának érdekében idén nyáron is folyamatosan posztos 
közterület-felügyelők álltak az utcán, amikor jó idő volt. Kvázi ők őrizték a lakosok 
nyugalmát és azért álltak ott, hogy felhívják az onnan távozók vendégek figyelmét, hogy itt 
emberek laknak és az emberek szeretnének pihenni. Ami a hatóság rendelkezésére állt, 
minden eszközt megragadtak és közel  200  lakó által kezdeményezett nyitvatartás 
korlátalázását is elrendelte, melyet természetesen mindig megfellebbez az üzemeltető és így 
folyamatosan a hatósági és eljárási útvesztőkben elvesznek. Jelenleg is folyamatban van több 
hatósági eljárás elleni bírósági felülvizsgálat.  Most  elvileg egy új eljárás fog indulni, megint a 
nyitvatartás korlátozására, amit szintén meg fog fellebbezni, tehát küzdenek. Ahogy mondta, 
mindent megragadnak, hogy megoldódjon ez a probléma. 

Demkó Adrienn 
Annyit még elmondana, hogy valóban, ő is érzékelte, hogy vannak ott közterület-fenntartók, 
ennek ellenére verekedés volt az utcán, amit premier plánban látott, mert csak kinyitja az 
ablakot és látja őket. ügy gondolja, hogy a hivatalos szerv jelenléte vajmi keveset ér. 

Csúri Ákos 
Jegyző asszonyé a szó. 

Danada-Rimán Edina 
Köszöni a szót. Azt nem tehetik meg, hogy éjjel-nappal ott tartózkodnak a felügyelők. 
Amennyire lehetett, plusz erőt átcsoportosítottak más területekről,  de  a kerületnek vannak 
sokkal problémásabb területei. Nyilván minden lakónak a saját problémája a fontos és 
amennyire tőlük telik, megpróbálnak közreműködni, folyamatosan működtetnek éjjel-nappal 
hívható zöldszámot is, ahová a bejelentéseket meg tudják tenni, amelyekre minden esetben 
reagálnak, sokszor a rendőrséggel közösen vonulnak ki a munkatársai. Azt nem várhatják 
tőlük, hogy ott álljanak az Auróra utcában ennek a kereskedelmi egység ajtajában, és mint 
biztonsági őrként próbálják az onnan kijövőket megrendszabályozni. Bár erre is volt példa, 
amint elmondta, egész nyáron ott álltak folyamatosan. Pontosan mi történt akkor, amikor a 
verekedés volt,  ha  tud neki esetleg írásban megküldeni részleteket, akkor azt kivizsgáltatják, 
hogy mi történhetett, miért nem mentek ki. Erre most így nem tud válaszolni,  de  minden tőlük 
telhetőt megtesznek, higgye el. 

Csúri Ákos 
Polgármester úré a szó. 

dr. Sára Botond 
Annyival egészítené ki Jegyző asszonyt, hogy valóban mindketten kiemelt ügyként kezelik, 
nem azért, amiért vádolják őket, hanem mert valóban probléma van. Jegyző asszony valóban 
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a közterület-felügyelet irányításával, a maguk eszközeivel igyekeznek mindent megtenni.  A 
szabályozásokat nem véletlenül hozták, az elsődleges az, hogy a kerületben élők nyugalma és 
rendje biztosított legyen. Ezért hozzák a társasházakra vonatkozva, a társasházak döntsék el, 
hogy egyébként milyen tevékenységet lehet folytatni, meddig lehet nyitva egy üzlet, nyilván a 
törvényes keretekben belül, amennyi lehetőségük van,  de  azért mégis az itt élőknek legyen 
ebbe beleszólása. Azt kérhetik, hogy a rendőrség segítsen ebben, tehát ezt megtették korábban 
is, nyáron, amikor komolyabb panaszok érkeztek, közösen a közterület-felügyelettel a 
rendőrség kiemelten figyelte ezt a közterületet.  Ha  ez továbbra is fennáll ez a probléma, vagy 
ha  ez jelentkezik... Hatósági vonalon nyilvánvaló, hogy a probléma forrását kezelni kell, nem 
azért hozták a rendeletüket, hogy ne tudják alkalmazni. Ez most bírósági szakaszban van, 
bíróság hoz egy döntést, aztán majd azt is mérlegelik, hogy mit mond a bíróság és mi alapján. 
Ha  kell, kezdeményezik a törvénymódosítást,  ha  a törvény nem jó. Azt szeretné kérni - 
Kapitány úrral is fog személyesen beszélni ebben az ügyben -, hogy amennyiben probléma 
van, főleg nyáron volt probléma, az emberek nem tudtak éjjel aludni, mentek volna reggel 
dolgozni, keltek fel vagy mentek haza munka után és pihentek volna, nem tudtak. Jegyző 
asszonnyal fogadták a környező társasházak képviselőit és azokat, akik ezt panaszként 
érzékelték. Ez komoly problémát jelent, ne bagatellizálják el. Annak mindenképpen a 
lehetőségükhöz mérten érvényt kell szerezni, hogy az ott élő emberek tisztességesen 
éljenek...Ezt a lehetőséget biztosítaniuk kell, ez az ő dolguk,  ha  ebben egyébként hatáskörrel 
rajtuk kívülálló közbiztonsági, rendvédelmi szervet kell bevonni, akkor ezt megteszik. 
Kapitány úrral fog beszélni, most is jelzi, hogy erre figyeljenek oda.  A  kerületben, a Jegyző 
asszonynak abban igaza van, hogy mindig vannak olyan helyzetek, amelyek folyamatos 
dinamizmusban tartják a rendvédelmi szerveket. Ilyen volt a Hős utcai probléma, ilyen a 
Baross utcában jelentkező probléma, ilyen a Népszínház utcában jelentkező probléma, a 
Szigony utca parkolójában jelentkező probléma. Ma hoztak egy olyan döntést a Testületben, 
hogy életvitelszerűen autóban élni nem lehet, mert ez komoly problémát jelent most a 
kerületben, azért is, mert élet elleni... Biztos emlékeznek a múlt heti tűzesetre, átadták volna a 
felújított rendelőjüket, ma már üzemelne, a Szigony utca környékén élők odajárhatnának a 
vadonatúj rendelőbe orvosi szolgáltatásra. Nem tudnak, mert kiégett. Ez a konkrét eset és a 
hasonló esetek is problémát jelentenek.  Most  beigazolódott, hogy magántulajdonban okozott 
kárt,  de  mi van,  ha  ez a tűz felterjed a lakásra, ott idős él, aki nem tud kijönni stb. Ma hoztak 
egy olyan döntést. Nem csak az autóban élés, hanem a társasházakba életvitelszerűen 
beköltözők okoznak ilyen problémát. Bizonyára emlékeznek a Tolnai út 21-es önkormányzati 
házra, ahol ugyanúgy tűzeset keletkezett, majd leégett ház. Az egy dolog, mert az mellékes, 
hogy  100  millió forintjába került az Önkormányzatnak a felújítás,  de  mi van,  ha  ott ilyen 
felelőtlen ügyből valaki magántulajdonban él, más tulajdonába beköltözik vagy beengedik, 
majd egyébként mások élete vagy testi épsége ellen bármit vét. Ez komoly közbiztonsági 
kockázat, erről is hoztak ma döntést. Ők igyekeznek minden olyan lehetőséghez mérten 
szükséges döntést meghozni, mely a lakók nyugalmát biztosítja. Ebben a konkrét ügyben, 
amiben felszólalt, azt kéri, nyilván közterület-felügyeletnek más feladat,  de  az ő lehetőségeik 
korlátozottabbak. Itt már konkrét verekedésről volt szó, lehet, hogy ez már bűncselekmény 
kategória, magasabb fokú szabálysértési kategória, ami itt zajlik.  A  rendőrségtől azt kéri, 
hogy a Csarnok negyedben figyeljen oda. Komoly problémák vannak, nem véletlenül dobták 
ki a bérlőt a Kék Ló nevezetű vendéglőből. Olyan képeket kapott, hogy mi zajlik ott hajnali 
ötkor, hogy ő nem tudott aludni sokáig, majd kiderült, hogy önkormányzati helyiségben 
bérelnek, abban a pillanatban kérte, hogy a bizottság elé terjesszenek elő olyan döntést, hogy 
dobják ki őket. Ez megengedhetetlen, hogy az ott élők rovására bizonyos kulturális 
tevékenységeket folytassanak. Kapitány úrral is beszél, hogy ott fokozott ellenőrzést kell 
tartani azon a részen. 
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Csúri Ákos 
Részben átmentek kicsit a közbiztonság felé,  ha  már itt a rendőrkapitány-helyettes úr meg lett 
szólítva.  A  jelentkezőnek megadja a szót. Városüzemeltetés vagy közbiztonság? 

Benkő Orsolya 
Lehet, hogy mindegyik.  A  Krúdy Gyula utcában él. Itt az előző témához szeretné még 
felsorolni az  Anderson  Pubot, ami kimaradt, ebből a diszes társaságból. Szintén a lakók 
nyugalmát egészen elképzelhetetlen módon tudják zavarni. Krúdy Gyula utca egyik része 
sétáló, csökkentett forgalmú rész, ahol  11  órával bepakoltatják a teljesen más forgalmú 
vendéglátó egységeket, más vendégkörrel,  de  az Andersen  Pub  az hétfőtől szombatig minden 
áldott nap hajnali kettőig nyitva van. Ez azt jelenti, hogy fél három - háromig van ott 
nagyjából a rendbontás. Ez az autókon lévő sörös korsóktól elkezdve, hogy ugrálnak az 
autókon, hadd ne mondja el, hogy mi egyebet látnak. Elképesztő zaj van, akinek utcai lakása 
van, első, második, harmadik emelet, teljesen mindegy, nyáron az ablak nyitvatartása 
elképzelhetetlen. Vasárnapi napon teljes mértékben érzékelhető a különbség, hogy mi az a 
csönd és nyugalom, a 4-es 6-os ellenére, ami ott lehetne. Hallottak pár megoldást, hogy nekik 
mivel kellene készülniük, szerinte ezt meg fogják tenni, csak szerette volna,  ha  ez nem marad 
ki a felsorolásból. Köszöni a felszólalás lehetőségét. 

6)  Közbiztonság 

Csúri Ákos 
Közbiztonság témakörében,  ha  valaki kíván szólni... 

Kátay-Barba Rafael Péter 
Bár a beadott jelentkezési lapban szerepelt, itt most a közbiztonságnál a rendőrségnek a 
hatáskörét érinti és a közterület-felügyeletét, nem feltétlenül a verekedést és a gyilkosságot 
kizárólag. Arra nem kapott választ és örült volna,  ha  Kapitány úr itt van, mert korábban 
minden évben azért interpellált, hogy nem tudtak egy áramlopás ügyet lezárni, most pedig 
sikeresen, több hónapi megfeszített munkával sikerült nyomozás nélkül arra a megállapításra 
jutni, hogy az a vízlopás, amivel a társasházukat több százezer forint értékben 
megkárosították, az nem bűncselekmény. Ügyészségen megtekintett akta tanúsága szerint 
tényleges nyomozást nem is folytattak az ügyben, hanem ráírták, hogy polgári ügy. Ehhez 
képest gratulál, bár ő nagyon tiszteli a rendőrség munkáját más területeken,  de  ebben 
valahogy nagyon nem akarnak sikeresek lenni.  Most  újfent a házuk részéről közel  300.000 
forint víz-, csatornadíjat fizetett be, akkor, amikor majdnem mindenkinek falmérője van és a 
vendéglátóhely büszkén  hat  köbméter fogyasztást jelentett  2  hónap számlázási időszakra. 
Gondolja, hogy ez nem bűncselekmény, csak a közösséget károsítják meg folyamatosan.  A 
köztisztaságra kicsit visszautalna, talán nem ördögtől való lenne, hogyha régebben valaki 
eldobott egy papírt az utcán, meg lehetett helyszíni bírságolni. Lehet, hogy jogszabályt 
kellene módosítani,  de  talán a közterületen szemetelőkkel szemben erélyesebben fel kellene 
lépni, ehhez a törvényi feltételt biztosítani kellene. 

Csúri Ákos 
Megadja a szót a következő jelentkezőnek. 

Halmi Richárd 
Közbiztonsággal kapcsolatban egy olyan kérdése lenne, hogy a Szigony utcában probléma 
van a közös képviselőjükkel, aki leváltásra került, viszont drogos problémák vannak, főként a 
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13/A-ban. A  rendőrség mindig azt nyilatkozza, hogy nem az ő problémájuk őket eltávolítani, 
hanem a közösségé, a közös képviselőé. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdése, hogy az 
pontosan hogyan is zajlana? Szigony nagyparkolóban nagyon sokszor gyűltek, gyűlnek 
különböző csoportok. Ez a korábbi időszakban el lett hárítva, mindig jöttek a közterület-
felügyelők vagy rendőrök, az utóbbi időben nem is nagyon láttak arra se posztot, se járőrt, 
inkább a másik oldalra mennek át. Azt szeretné kérdezni, hogy ennek mi az oka? 

Csúri Ákos 
Válaszol a rendőrség. 

Hegedűs László 
Ami a vízlopást illeti, többször beszéltek telefonon is, illetve a közmeghallgatáson is 
beszéltek ezekről az ügyekről. Amit tud ezzel kapcsolatban mondani, hogy valóban ezek a 
cselekmények, események elég nehezen bizonyíthatóak, még az is elképzelhető, hogy történik 
egy vízlopás,  de  bebizonyítani, hogy magánlakáson belül történtek, illetve  ha  nem 
magánlakáson belül történtek, akkor a Vízmű szakemberének a véleményére hagyatkoznak, 
ezért csak úgy tudnak dönteni. Ezeket a határozatokat meg lehet támadni, az ügyészség 
felügyelő szerve a rendőrségnek, a határozatát hatályon kívül helyezheti és utasíthatja a 
rendőrséget további nyomozási cselekmény elvégzésére. Az lenne a tiszteletteljes kérése, 
hogyha a határozattal nem ért egyet, akkor törvényes határidőben belül panasszal kezdjen el 
élni. Az ügyészség ezt el fogja bírálni,  ha ő úgy látja, hogy a rendőrök nem végezték el 
megfelelően a munkájukat, akkor őket további nyomozási cselekményre fogják utasítani. 
Tennészetesen,  ha  most megint fennáll egy hasonló esemény, akkor egész nyugodtan tegyék 
meg a feljelentést, mindent el fognak követni. Nem arról van szó, hogy munkatársai nem 
szeretnék felderíteni ezt az eseményt, hanem egész egyszerűen vagy jogi akadályai vannak, 
vagy bizonyítási nehézségek merülnek fel, amiken nem tudnak sajnos túllendülni. Ami a 
kábítószereseket illeti, ő a VIII. Kerületi Kapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője, ami 
bűncselekmény történik a kerületben, az kis túlzással az ő kezén keresztül megy át. Ő még 
senkinek nem mondta, hogy a drogosok az nem a rendőrök problémája, az ő szájából biztosan 
nem hangzott el. Ez a rendőrség problémája, a rendőrségnek kell megoldani, ez egy 
bűncselekmény, a kábítószerrel való visszaélés. Statisztikai adatot mondana, több mint  500 
személlyel szemben jártak el ebben az idei évben, akik kábítószeres ügyekbe keveredtek, 
illetve az ötvenet is megközelíti a kábítószerterjesztő magatartások, amiket felderítettek és 
eljártak ezekkel a személyekkel kapcsolatban. Több elkövetőnek elrendelte a bíróság az 
előzetes letartóztatását. BRFK tekintetében élén jártak ezekben a felderítésekben, mindent 
megtesznek. Az a kérése, hogy  ha  a házakban ilyen probléma van...  de  egyébként kapnak 
rengeteg ilyen jelzést és azt megköszönik, mindegyiket kivizsgálják és próbálják ezeket az 
elkövetőket elfogni. Azt tudni kell, hogy ez komoly megelőző és felderítő munkával jár, nem 
megy egyik napról a másikra, a terjesztői magatartásról beszél most természetesen. Az, hogy 
lézengenek az utcán a kábítószer-fogyasztók, ahhoz, hogy megelőzzék ezt a jelenséget, ahhoz 
fel kell számolniuk a terjesztői magatartást, ehhez viszont egy komoly előkészítői munka kell, 
egy olyan felderítés, hogy aztán ez a bíróságon is megállja a helyét és valóban eredményesek 
legyenek. Reméli, mindenre tudott válaszolni. 

Csúri Ákos 
Jegyző asszonynak is lenne hozzáfűznivalója. 

Danada-Rimán Edina 
Köszöni a szót. Szerinte a Bűnügyi Osztályvezető úr a Szigony utca  13/A-t bejelentésként is 
értékelte, és minden bizonnyal meg fogják vizsgálni, ahogyan ők is a közterület részéről. 
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Amikor bejelentést kapnak, hogy ismételten probléma van egy-egy területen, akkor úgy 
szokták a napi szolgálatot szervezni, hogy irányítanak oda közterület-felügyelőt. Amint 
elmondta korábban is, hogy nem tudnak ott lenni mindenütt,  de  ahol probléma van, oda át 
fognak csoportosítani, így lesz a Szigony parkolóval is. Azzal sajnos nem tudnak mit csinálni, 
ha  csoportosulások vannak, tudják, hogy ez is egy nagyon zavaró tevékenység,  de ha  ott nincs 
közterületi alkoholfogyasztás vagy szemetelés, csak beszélgetés, akkor nem tudnak eljárni. 
Nyilván  ha  tettenérés van, akkor eljárnak a kollégái, mint ahogy erre is sok példa volt. Kéri a 
közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a napi szolgálat szervezése során fordítsanak kiemeltebb 
figyelmet a Szigony utcára és környékére. Az elején elmondta Polgármester úr, hogy éppen 
ma hozott a Testület egy olyan döntést, hogy  ha  problémás személyek beköltöznek — nem 
tudja, mennyire probléma ebben a társasházban -, most már lehetőség van arra, hogyha a 
társasház a házirendjében megtilt bizonyos tevékenységeket, vagy akár valaki oda beköltözik 
a társasház közös használatú helyiségébe és ezt a társasház megtiltja, az Önkormányzat 
segítséget tud nyújtani ennek a kikényszerítésében. Közigazgatási bírsággal tudják sújtani az 
elkövetőt is és azt, aki ezt elősegíti is, amennyiben a társasház úgy ítéli meg, hogy ezzel neki 
problémája van. Javasolja, hogy a társasházak éljenek ezzel a lehetőségükkel. 

Csúri Ákos 
Közbiztonság témakör. Vörös Tamás képviselőnek  ad  szót. 

Vörös Tamás 
Ez az egyéni választókerületének egyik háza. Nagyon nagy társasházról beszélnek, talán a  2. 
legnagyobb a kerületben, több mint  500  albetéttel. Azt gondolja, hogy rendkívül szerencsétlen 
megoldások alakították azt, hogy bizonyos csoportok jobban szeretik a sötét sarkokat és az 
utcáról be nem látható tereket, az is látható, hogy különböző deviáns elemek, a droghasználók 
is előnyben részesítik azokat a területeket, ahol a körülmények a szenvedélyüknek kedveznek, 
hogy el tudnak bújni. Régóta érkezik olyan bejelentés, hogy a társasház küszködik ilyen 
típusú problémával. Azon dolgoznak, hogy ezek megoldódjanak, mert akkor a társasháznak a 
működése az hatékonyabbá válik, és akkor el tudnak indulni olyan pályázati lehetőségeken, 
amelyek a kerületben már több alkalommal és több hullámban voltak. Ezek olyan 
fejlesztéseket céloznak, amelyekkel világosabbá teszik a kapualjakat, cserélik a beengedő-
rendszert, vagy felújíthatóvá válik a társasház. (Hangjelzés) Tehát,  ha  a társasházak 
gazdálkodása jobb lesz, akkor ezek a problémák is kevésbé fognak előfordulni, persze fel kell 
a hatóság erejével is lépni.  (A  hozzászólás ez a része nem hallható.)... mindent meg fognak 
tenni a Hivatal munkatársaival, hogy a probléma megoldódjon és a lakók élete is jobb legyen. 

Csúri Ákos 
Következő jelentkezőnek  ad  szót. 

Matolcs Imréné 
Érdeklődni szeretne, hogy a polgárőrség éjszaka teljesít-e szolgálatot, mert nem látja őket 
mostanság. Népszínház utca, Csokonai utca, Kis József utca, Bérkocsis utca szakaszokon.  A 
másik kérdése, hogy a Népszínház utcában a külföldieket, néha úgy érzi, hogy Arábiában él, 
soha senki nem igazolja. Ezek az emberek mind hivatalosan vannak itt, ezeknek mindnek 
papírja van?  A  rendőrök elmennek mellettük.  A  rendőrök is ritkábban fordulnak elő az 
éjszakai órákban. 

Csúri Ákos 
Kaiser  képviselőnek  ad  szót. 
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Kaiser  József 
Már a Szigony utcával kapcsolatban is fel akart szólalni, hogy a polgárőröknek az autójában 
benne van a Szigony utcai házak kódja, és elég sűrűn járnak oda, sokszor rendőrökkel, hogy 
megoldják a problémát. Ugyanez vonatkozik a Népszínházra is. Idén is több ezer órát töltöttek 
szolgálatban, szóval folyamatosan járőrök vannak. Szerinte ez látszik a kerület 
közbiztonságán.  Ha  a rendőrség javuló adatait nézik, az a polgárőrségnek, rendőrségnek, 
Közterület-felügyeletnek is köszönhető. Amikor hívják őket, mindig kimennek a helyszínre, ő 
maga is sokszor megy, a Szigony utcai házakban felmegy a  10.  emeletig gyalog. Általában 
többen mennek egy házba,  2  fölfelé megy a lépcsőházban,  2  lefelé, és közrefogják őket, és 
kitessékelik,  de ha  nem sikerül, szólnak a rendőrségnek.  A  Szigony utcai házaknál a baj a 
világítással van, kiszedik a körtéket általában.  A  gondnok mondja, hogy rendszeresen cseréli a 
villanykörtéket, vagy van egy híd a  13.  számnál, ott szoktak általában lenni. Számtalanszor 
kérik, hogy menjenek el, vigyék el a cuccaikat a lakók kérésére.  Ha  nem, akkor a polgárőrök 
leviszik, hogy odaadják a hajléktalanoknak. Ők nem hajléktalanok, a legtöbb drogos, akiknek 
van lakcíme. Legtöbb nem is a kerületben, és sokan nem is Pesten laknak.  A  polgárőrök 
dolgoznak, és sokan közülük, korábban munkanélküliek voltak, sikerült mindnek 
elhelyezkedniük szerencsére,  de  ezért ugyanakkor nehezebb megszervezni a szolgálatot.  A 
rendőrséggel szoros kapcsolatba, jó az együttműködés köztük, és próbálják a rendőrség 
munkáját információkkal segíteni, milyen színű autó, vagy rendszám, sokszor van ilyen.  A 
szervek összefogása nagyon fontos. 

Csúri Ákos 
Megadja a szót Hegedűs Lászlónak, a Kapitányság vezető-helyettesének. 

Hegedűs László 
A  Népszínház utcában nagyon sokáig a Készenléti Rendőrség munkatársai voltak,  de őket 
most átcsoportosították, ezért a kerületi rendőrségnek kell helytállnia, jóval szerényebb 
létszámmal,  de  folyamatosan járják a Népszínház utcában, tehát rajta van a szemük. 

Csúri Ákos 
Kaiser  képviselő úrnak  ad  szót. 

Kaiser  József 
Több ezer órát adnak, van, amikor nappal, van, amikor éjszaka, van, amikor hétvégén.  Most 
karácsony környékén a plázáknál, a BKV járatokon. Nagyon élvezik a polgárőrök, mert  ha 
felszállnak a járműre, akkor leszáll mindenki,  de  csinálják, és ott vannak általában.  A 
Népszínház utcában más volt a helyzet, mert ott folyamatosan ott volt a Készenléti 
Rendőrség, ők mindig csinálták a dolgukat, egyszer-kétszer kértek a Polgárőrségtől segítséget, 
de  járnak a Százados negyedbe, a MÁV lakótelepre, mennek külön kérésre is,  de  azt látják, 
hogy egyre kevesebb a dolguk,  de  járnak, és fognak is.  Ha  a lakos megadja a telefonszámát, 
és címét, akkor hozzá is becsenget esténként,  ha  akarja... (nevetés)... elmondja, hogy miért, 
mert volt olyan állampolgár, hogy nem érezte biztonságban magát, és kérte, hogy  ha  mennek 
abba a házba, akkor csöngessenek be hozzá, mert úgy érezte biztonságban magát, volt olyan, 
aki csak így tudott elaludni. 

Csúri Ákos 
Egyszer talán még lánykérés is lesz egy közmeghallgatáson... (nevetés).., a következő 
jelentkezőnek  ad  szót. 
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Gálné Madarász  Anna 
Egy mondattal egészítené ki előbbi hozzászólását, hogy náluk nagyon jól bevált a körzeti 
megbízotti irodai rendszer.  A  társasházi képviselőkkel rendszeresen kapcsolatot tart, most 
nem mondja meg a nevét,  de  ez igy működik. Többször kérte az ott élőket a megbízott, hogy 
jelezzenek az ott élők, mert  ha  nem, akkor azt gondolják, hogy ott nincs probléma.  A 
jelzéseket összegyűjtve tudnak ők is lépni, hiszen ez egy állandó bujkálás, mert ezek a 
problémás emberek egyik utcából a másikba mennek,  ha  hajtják őket. Azt tudja mondani, 
hogy ez kiválóan működik, használják az emberek ezt a rendszert. 

Csúri Ákos 
A  következő jelentkezőnek adja meg a szót. 

Keller  Melinda 
A  Dugonics utca  14.  és  16.  számú házakról tudja, hogy drogtanya, mert ott lakik az utcában, 
es  látja, amit jelzett is az ott járőröző rendőröknek, akik azt mondták vállukat megvonva, hogy 
tudnak róla,  de  nem tudnak vele semmit tenni, és nem is nagyon mernek oda bemenni. 
Kérdezi, hogy esetleg itt az Orczy fejlesztéseknél az említett  14.  és  16.  számú házakat, amik 
rendkívül rossz állapotban vannak egyébként is, tervezik-e ezeknek a lebontását, 
felszámolását, mert ami ott van, az katasztrófa, és még egyszer hangsúlyozza, hogy a 
rendőrök tudják, hogy ott vannak a drogelosztók, és nem mernek a házba bemenni,  de őt 
cicamentés közben létrával a kezében tudták igazoltatni, nyilván azt hitték, hogy betörő. 
Tehát, hogy akkor annak a két háznak a lebontását tervezik-e, és  ha  igen, mikor. 

Csúri Ákos 
Ehhez kapcsolódik,  ha  igen, akkor hallgassák meg a következő jelentkezőt. 

Jubovár-Doboczki Mária 
Szintén a Dugonics utcában lakik, tehát pontosan tudja, mert kollégái, ismerősei laknak a  14., 
16.  számok alatt, és ő maga is látott már ott gyönyörű, TEK-es, hosszantartó, alapos, rendőri 
akciót, úgyhogy nem lehet azt kijelenteni, hogy teljesen figyelmen kívül van ez hagyva, 
úgyhogy megcáfolja ebben az előző hozzászólót. 

Csúri Ákos 
A  rendőrség válasza következik. 

Hegedűs László 
Köszönik a dicsérő szavakat, a kábítószerterjesztők elfogása az nem a járőrök profiljába 
tartozik, tehát a nyomozóké, lehet, hogy azért mondták ezt, mert nem árulhatják el 
mindenkinek, hogy mit figyelnek a nyomozók. Tud erről a címről, figyelik, és hamarosan 
történik intézkedés is. Elsősorban a nyomozók fogják ezt megoldani. 

Csúri Ákos 
Polgármester úrnak adja meg a szót, és felhívja a figyelmet arra, hogy negyed óra múlva lejár 
a közmeghallgatás ideje. 

dr. Sára Botond 
Rövid lesz.  A  Dugonics  16.,  18-ban járt nem olyan rég, Alpolgármester úrral és Képviselő 
úrral járt ott. Be mertek menni. Alpolgármester úr majdnem pórul is járt,  de  túlélte.  A 
Dugonics  14.  érintett ház lett volna az Orczy Negyed Programban,  de  az ott élők a közös 
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beszélgetést követően azt kérték, hogy ne legyen benne a programban a ház, úgyhogy kivették 
belőle. Ismerik a fennálló problémát és keresik rá a megoldást. Hogy ez hogyan fog 
megoldódni, arra vannak tervek,  de  nincs még döntés,  de  azt tudja mondani ezzel 
kapcsolatban, hogy meg fogják oldani. Jegyző Asszony emlékezteti rá, hogy a Práter utcában, 
mert a Szigony utca is szóba került, tehát egyrészt a Práter utcában körzeti megbízotti iroda is 
kialakításra kerül, ami a jövő évben átadásra is kerül, tehát, akik a Losonci negyedben élnek, 
azoknak is lehetősége lesz találkozni személyesen az önkormányzati rendésszel,  de  így is van 
lehetőségük. Az Orczy Negyed Programban addig is, amíg ez az ügy megoldódik, 
megnyugvást  ad,  hogy elég komoly bűnmegelőzési programok kerülnek végrehajtásra. 
Egyébként az új budapesti Rendőr-főkapitány úr személyesen vett részt a program 
kidolgozásában. Jegyző Asszonnyal kettőjüknek mutatta be, hogy mire gondol. Egyébként 
nagyon komoly innovatív, új megoldásokban gondolkodó főkapitányról van szó. Azon felül, 
hogy ott is lesz körzeti megbízotti iroda, azon felül nagyon komoly közbiztonságot célzó 
programok kerülnek megvalósításra emellett, amit a két bérházzal kapcsolatban el tudott 
mondani. 

Csúri Ákos 
Közbiztonság, vagy Orczy témakörben szeretne hozzászólni? Akkor még egy gyors 
közbiztonság, megadja a szót a jelentkezőnek. 

Sándor Kata 
Vajda Péter utcai lakos, és egy közlekedésbiztonsági problémára szeretné felhívni a figyelmet. 
Ez a ház a Vajda és a Villám utca sarkán található, ahol rosszabb esetben naponta kétszer, 
jobb esetben hetente kétszer történik baleset, nem csak az autósok,  de  a gyalogosok is ki 
vannak ennek téve, legutóbb egy kislányt ütöttek el ott, ennek az az oka, hogy minden 
irányból lehet ott közlekedni, kifelé, befelé, mindenfelé. Ráadásul a Villám utcában mind a 
két irányban lehet parkolni, ami azt jelenti, hogy az autók nem férnek el, azt most nem meséli 
el, hogy ott mik történnek, volt olyan, aki eldobta a kocsi kulcsát és kiszállt az autójából, hogy 
azt most ott hagyja, úgyhogy elég borzalmas a helyzet. Úgy oldották meg a telepnek a 
közlekedését, hogy egyik utcán mindkét irányba lehet közlekedni,  de  a telep másik felén se ki, 
se be nem lehet közlekedni, aránytalanul nagy teher nehezedik a Hungária körúti részre, pedig 
mindenki a Hungáriára szeretne menni. Nagyon szeretnének ezekre a problémákra megoldást, 
mert tarthatatlan a helyzet.  Most  ott újabb építkezésre adtak lehetőséget, ami újabb lakókat 
eredményez, ezzel továbbrontva a kialakult helyzetet.  A  Hungária körúton megépítették a 
MÁV székházat, ott is nagyon sokan vannak, egyszerűen élhetetlenné vált a telepnek ez a 
része, míg a másik része vidáman mosolyog, mivel oda sehonnan sem lehet bemenni. Azt 
kérik, hogy vagy azt oldják meg, hogy itt csak kifelé lehessen közlekedni, tehát befelé senki 
ne tudjon, és ezzel megszűnik az, hogy bármelyik irányból jöhetnek az autók, vagy legalább a 
parkoló autókat szüntessék meg ebben az utcában,  de  sokkal igazságosabb lenne,  ha  kifelé 
lehetne közlekedni, és a Delej utcában mehetnének befelé, mert akkor nem lehetne minden 
Hungária körúti dugóban erre kanyarodnia minden autósnak ebbe a pici utcába, hogy 
eljussanak az Elnök utca felé. 

Csúri Ákos 
Polgármester úr válaszol rá. 

dr. Sára Botond 
Abszolút érti a problémát, és Alpolgármester úrral fölíratta. Ott meg kell nézni a 
forgalomtechnikát. Hasonlót már a Százados negyedben végeztek el, P+R volt, fizetős övezet, 
tehát kihaltak az autók, volt férőhely, onnantól kezdve... (Háttérből beszéd hallatszik)... át 
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kell gondolni..,  a  környéken, lehet, hogy  a  Villám utcában nem,  de a  Tisztviselőtelepen javult 
a  helyzet. Tehát  ha  napközben ott végigmegy az utcákon, nagyon sok üres hely  van  már. Ez 
arra  ad  lehetőséget, hogy felülvizsgálják forgalomtechnikával összefüggésben, hogy hol lehet 
egyébként már megszüntetni  a  parkolás lehetőségét. Tehát az autók elférnek, akkor nem 
biztos, hogy fenn kell tartani  a  parkolóhelyet,  a  Százados negyedben már csináltak ilyet,  a  két 
városrész ebből  a  szempontból hasonló.  A  döntés és  a  feladat az  a  Budapesti Közlekedési 
Központnál  van,  nem  a  Józsefvárosi Önkormányzatnál,  de  Alpolgármester úr megvizsgáltatj  a 
ott  a  forgalomtechnikai helyzetet,  a  szükséges tanulmányt elvégezteti, majd ezzel elmegy  a 
Budapesti Közlekedési Központhoz, hogy megoldást keressenek. Alpolgáiniester úr, és 
Jegyző Asszony  is  kér szót,  de a  moderátor vezeti az ülést... állítólag  a  pol  tester  vezeti... 

Egry Attila 
Csak annyiban tenne kiegészítést, hogy értelemszerűen a vizsgálat a teljes Tisztviselőtelepre 
meg fog történni, végezni fognak egy forgalomszámlálást, és egy forgalomtechnikai 
felülvizsgálatot is, a kerület más részén is történt ilyen, és ennek a fő célja pont az, hogy 
ezeket a pici szökőútvonalakat kiszűrjék. Azok, akik nem abban a negyedben laknak, és nincs 
ott dolguk, ne menjenek ott keresztül, ne terheljék a negyedet, ez egy pihenő negyede 
Józsefvárosnak, nem indokolt, hogy a Hungária körútról valaki lehajtson és keresztülhaladjon 
rajta, ennek tekintetében is meg fogják nézni az utcákat, a forgalomtechnikát. Ezt a 
kereszteződést külön megnézik.  Volt  már ilyen problémájuk, hogy egy kereszteződés 
veszélyes volt és azt felfestéssel, táblákkal, közösen a  Budapest  Közúttal megoldották, ezt is 
meg fogják oldani a nyári időszakig. 

Csúri Ákos 
Jegyző Asszonynak  ad  szót. 

Danada-Rimán Edina 
Annyival szeretné kiegészíteni, hogy az ott folyó építkezéssel jelentős számú parkolóhely is 

épülni fog. Reményeik szerint nem fogja jelentősen terhelni a Villám utcának a parkolási 
helyzetét. (Háttérből beszéd hallatszik) 

Sándor Kata 
... nem készül mélygarázs, tehát ugyanúgy az utcán fognak parkolni, nincs udvaruk. Ez egy 
nagyon pici telek, éppenhogy ráfér ez az épület,  ha  nincs mélygarázs, ez terheli, ráadásul, a 

probléma az, hogy míg a Villám utcán kifelé, befelé lehet menni, addig a telek másik oldalán 
se kifele, se befele. Ez aránytalan is, és igazságtalan is azokkal szemben, akik a telek másik 
oldalán laknak. 

Danada-Rimán Edina 
Akkor megnézik pontosan, hogy melyik építkezésről beszél, mert valószínűleg nem 

ugyanarról beszélnek,  de  ahogy elhangzott, mindenképpen vizsgálni fogják a forgalmat a 
Villám utcában. 

Csúri Ákos 
Vörös Tamás képviselőnek  ad  szót. 

Vörös Tamás 
Nem gondolja, hogy a Villám utcának alapvetően a kétirányú forgalom a baja, mert ez mindig 

is így volt, ez a probléma az elmúlt  8-9  éve van, amióta megépültek az irodaházak a Könyves 
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Kálmán körútra. Ezeknek az irodaházak a parkolójának a kihasználtságát szívesen megnézné, 
hogy mennyire van a dolgozók rendelkezésére bocsájtva, mert nyilvánvaló, hogy addig, amíg 
nem volt fizetős övezet a Tisztviselőtelep, addig azt szabadon használták. Valószínűsíthető, 
hogy jelen pillanatban is, hiszen az övezeti besorolás csábítóbbá teszi, mint a Belső-
Józsefvárost, alapvetően ez okozza. Teljes mértékben egyetért vele, hogy a 
Tisztviselőtelepnek komplexen újra kell gondolni a forgalmát, adott esetben a Villám utcát is 
egyirányúvá kell tenni, mert nem férnek el az autók egymástól, és annyira zsúfolt az utca, ezt 
meg kell oldani. 

Csúri Ákos 
Azt kéri, hogy most olyan szóljon hozzá közbiztonság és Józsefváros újjáépül témakörben, 
aki eddig még nem szólt. Megadja a szót. 

Révész Ferenc 
Beadványt nem adott be. Felszólalhat így is? 

Csúri Ákos 
Ha  közbiztonság és Józsefváros újjáépül témakörben, akkor igen. 

Révész Ferenc 
Már tavaly felszólalt volna Kocsis Máté polgármester úrnál, akkor nem kapott szót 
ugyanabban a témában. Egy éve meggyalázták az emléktáblát, és feljelentést tett, és nem 
kapott választ. 

Csúri Ákos 
Ez melyik emléktábla? 

Révész Ferenc 
Torinay  Cecile  emléktábla a VIII. kerület, Kőfaragó utcában. Egy  3000  leütéses cikk is 
keletkezett,  de  hát nácizás... egy ekkora cikk  Magyar  Időkben... tehát... 

Csúri Ákos 
Fogy az idő... az lenne a kérdése, hogy miért nem kapott választ? 

Révész Ferenc 
Igen, és amikor a Kocsis Máté úrnak tette volna fel, akkor  3  kérdést tett volna fel.  Most  a 3.-at 
mondja. Kérne a VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére  100.000,- Ft  támogatást, a 
földszinti várakozóhelyiség,  20  négyzetméter rendbetételére, amely festésre, villanyjavításra, 
és takarításra felhasználható a VIII. kerületi Önkormányzat részéről juttatva. Indokolás: a 
VIII. kerületi Rendőrkapitányság épületében lévő helyiség, a beadványtevés várakozója 
homályos, koszosak a falak és falfirkákkal ellátott. Kéri a VIII. kerületi Rendőrkapitányságot, 
hogy az ötször vörös festékkel leöntött és kettő alkalommal vörös filctollal meggyalázott 
Tormay  Cecile  emléktáblát, amely a Kőfaragó utca  3.  számú ház falán elhelyezett, fokozott 
figyelését. Van-e gyanúsított személy a hetedik elkövetés után bekamerázott emléktábla 
ügyében? Jó hímév megsértését továbbra is fenntartja, letörölték a filctollal...  es  ez országos 
dolog lett, mert egy országos napilapban volt egy cikk is róla. 

Csúri Ákos 
Köszönjük szépen, akkor itt a... 

115 



Révész Ferenc 
Az lenne még az érdekes, hogy ez a helyiség ugyanúgy áll állapotát tekintve. Tehát  ha 
bemennek a rendőrkapitányságra, ott egy hölgy úgy enged be, és még úgy kell beljebb menni 
15-20  métert, ahol le lehet adni a beadványt, így néz ki ez a helyiség. Tehát hogyan várhatja 
el, hogy ezt az emléktáblát őrizzék, hogyha a rendőrség területén ilyen gyalázat van. 

Csúri Ákos 
Polgármester úr erre mindjárt válaszol. 

Révész Ferenc 
Ezért kéri  100.000  forint megítélését. 

dr. Sára Botond 
A  kapitányság ügyében hadd mondja el, hogyha bemennek a kapitányságra, a teljes aula 
felújításra, kifestésre került a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával, továbbá valamennyi 
vizesblokk az összes szinten felújításra került szintén az Önkormányzat támogatásával. Idei 
évi költségvetésük is tartalmazza a teljes világítás-cserét  LED-es  megvilágításra. Tehát a 
kapitányság épületét folyamatosan igyekeznek erejükhöz képest támogatni.  Budapest 
főkapitánya tájékoztatta arról, hogy egyébként a belügyminiszter a jövő évben jelentős 
összeget fog adni a kapitányság felújítására, a fűtés korszerűsítésére, tehát lépésről lépésre 
végre kell hajtani, és egyre  jobb  állapotba kerül a rendőrkapitányság. (Közbeszólás.) Arra nem 
tud válaszolni, mert nem dolgozik ott. 

Csúri Ákos 
Kapitányságvezető-helyettes úr válaszol Tormay Cécile emléktáblájának ügyében. 

Hegedűs László 
Az lenne a kérése, hogy a közmeghallgatás után beszéljenek, és akkor személyesen fogja 
tájékoztatni ezzel az üggyel kapcsolatban. 

Csuri Ákos 
Megadja a szót a következő jelentkezőnek. 

Józsefvárosi lakos 
(A  hozzászólás egy része nem hallható.) Javasolta a  Hock  János utcát, ott egy hazaáruló pap 
volt.  A  Szent József plébánia falán elhelyezett emléktábla eltávolítását...  A  másik fontos az 
Auróra utca. 1953-ban kiről nevezhették volna el, hogyha ezt így elnevezik, akkor jó... akkor 
kábítószerezzenek. 

Csúri Ákos 
Világos, értik, elhangzott. 

Józsefvárosi lakos 
Itt a díszteremben még önkényuralmi vezető tisztségviselőről van kitéve fénykép, Kósáné 
Kovács  Magda,  mit csináljanak. Tehát el kell dönteni  30  év után, hogy mi az állapot, értik... 
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7)  Józsefváros újjáépül 

Csúri Ákos 
Gondolja, hogy ezt az Önkormányzat napirendjére veszi, hogyha úgy dönt róla. Megadja a 
szót Bódis Lajosnak. 

Bódis Lajos 
Arra szeretné kérni a Képviselő-testületet és a polgármestert, hogy adják vissza a józsefvárosi 
gyerekeknek és családoknak a Dankó  u. 18.  szám alatti sportudvart. Illetve részben ehhez 
kapcsolódóan szeretné kérni, hogy a II. János Pál pápa téri sportpálya, focipálya kaphasson 
biztonságos gumiborítást. Ezt a józan észen kívül azért kéri, mert mindkét kérését a 
józsefvárosi Képviselő-testület általában egyhangúan hozott döntései támasztják alá, amit 
sajnos az utóbbi időben a döntéshozó ellenkezőképpen kezdett gondolni, és ennek 
következtében tavaly tavasz, vagy tél óta ez a sportudvar be van zárva.  A  történet 2008-tól 
indult.  A  jelenlévő képviselők közül  Kaiser  József, Zentai Oszkár, Guzs Gyula és Soós 
György voltak azok, akik úgy gondolták, hogy érdemes erre a sportudvarra legalább  50  millió 
forintot elkölteni. 2013-ban Egry Attila Alpolgármester úr kezdeményezésére a két, aszfaltos 
sportudvart, mivel ezek balesetveszélyesek, Kovács  Barbara  előterjesztése szerint, nagyon 
helyesen, gumiborítást nyertek. Időszűkében nem mondja el, hogy az Önkormányzat összes 
vezetői hányszor méltatták ennek a helynek a jelentőségét Józsefváros családjai és gyerekei 
számára. Minden utcába kellene egyébként ilyen ezen a területen. Sajnos csak az utolsó fél 
évben szakszerű, elkötelezett munkatársak segítségével, egy egyházi hátterű civil szervezet 
segítségével kaptak a gyerekek szuper programokat. Meglepetésére az történt, hogy tavalyi 
kérdésére azt a választ kapta, hogy a lakókat zavarják a gyerekek. Az zavarja a lakókat, hogy 
az Önkormányzat által elhatározott helyen, az általa elhatározott célra végre  5  év után, fél év 
óta funkcionálisan működő sport- és szabadidő pályán ilyen jellegű tevékenység zajlik. Azt 
szeretné kérni, hogy legyenek egy kicsit bátrabbak,  ha  egyszer ezt  18  szavazat  0  ellenében 
szavazták meg mindig, minden döntést, és hogyha arra az  50  millióra még rátettek  10  milliót, 
mert a saját döntésüket minősítették egyébként okosan hibásnak, mert tényleg 
balesetveszélyes az aszfaltos pálya, akkor egyrészt a II. János Pál pápa téren se térjenek ki az 
elől, hogy a balesetveszélyt megszüntessék. Sántha Péterné Alpolgármester asszony tavaly azt 
ígérte, hogy rendszeresen vissza fog oda járni, mert annyira szuper ez a program, hogy 
megérdemli az ő figyelmét. Ehhez képest se szó, se hang, bezárták. Az nem fog segíteni ezen 
a problémán, hogyha még épülnek  50  milliókért hasonló sportpályák, amelyeknek a fene 
tudja, hogy mi lesz a sorsa a kötelező fenntartási idő lejártát követően. Kéri, hogy legyenek 
becsületesek, és bátrak, vállalják azt a konfliktust, hogy a józsefvárosi gyerekek nem 
zavarhatják a józsefvárosi lakosokat. 

Csúri Ákos 
Polgármester úr válaszol. 

dr. Sara Botond 
Jelenleg a Dankó  u.  18-ban az Életmentő Pont működik, ez februárig így lesz, mert erről a 
Testület egyhangúan döntött. Ne bagatellizálják el a lakossági bejelentéseket, ez egy tömb 
közepén van, hihetetlen zajt okoz, ennyire nem hagyná figyelmen kívül, hogy ott emberek 
élnek. (Közbeszólás.) Elmondhatja, amit szeretne? Tehát azt, hogy konkrétan mi történjen, azt 
az ott élőket bevonva kell eldönteni. Nem ő találta ki, hogy a tömb közepén sportpálya 
legyen,  de  hogyha őt kérdezik, nem ért vele egyet, mert végigjárta a lakosokat, akik 
felkeresték ebben az ügyben, és ki vannak készülve, mert nem tudnak a labdapattogtatástól, és 
több mindentől aludni. Azóta megépült a Fido, tehát sok minden történt azóta a kerületben, 
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mióta az MNP I.-II. során ez döntés volt. Azt tudja erre mondani, hogy jelenleg van funkció 
tavaszig, eddig át fogják gondolni, hogy egyébként ez fenntartható, vagy ezt a funkciót 
milyen módon váltsák ki. Ezt a funkciót nem akarja elvenni,  de  ott nem biztos, hogy 
fenntartható, vagy korlátozni kell azokat a lehetőségeket, ami ott van. Figyelembe kell venni, 
hogy ott emberek élnek. Az, hogy egyébként milyen szempontok alapján javasolta annak 
idején a Rév8 Zrt. a programon belül, vagy akik a szakmai előkészítői voltak ennek, hogy ott 
legyen pálya, azt nem tudja, nem ő döntötte el. Ne söpörjék a szőnyeg alá, hogy ebből most 
van probléma, és erre megoldást kell találni. Jelenleg ennek van funkciója, egyébként a 
gyerekeknek van hova elmenni, mert közben létrejött a Fido, ott van a Közösségi Ház, épített 
a kerület nem egy játszóteret, tehát nem ez az egy Dankó  u.  18-as számú telken lévő funkció 
oldja meg a teljes kerület problémáját. Tehát kezelni kell ezt a helyzetet az ott élők 
bevonásával. Próbálkoztak már korlátozott idejű nyitva tartással is,  de  nem működött.  Most 
biztosan nincs nyitva, mert már évek óta Életmentő Pontot állít fel az Önkormányzat, ez 
február 28-ig így lesz. Ezt követően közösen el fogják dönteni, Testület elé fogják hozni, hogy 
mi történjen ott, úgy, hogy az ott élőket ne bosszantsa, ami ott történik, mert az sem helyes. 

Csúri Ákos 
Megadja a szót Bódis Lajosnak. 

Bódis Lajos 
Ha őt kérdeznék, ő sem építene oda újonnan sportpályát,  de  az említett urak, akik részei 
voltak a döntésnek, úgy gondolták, hogy  50  millió forintot érdemes erre költeni. Egry Attila 
Alpolgármester úr, és a Kesztyűgyár tanácsadó testülete, a fél Képviselő-testület megszavazta 
néhány éve, hogy még  10  milliót költsenek rá. Sántha Péterné Alpolgármester asszony nem 
győzte hangsúlyozni másfél évvel ezelőtt, hogy mennyire nélkülözhetetlen az a hely, amire ő 
személyesen fog figyelni. Akkor történt ez, amikor már folyt a közösségi házak felmérése a 
lakók körében, és ennek lett az eredménye, hogy... 

Csúri Ákos 
Bódis úr, ezt már az előbb elmondta. 

Bódis Lajos 
... a lakók nem akarják,  de  most új projektek indulnak. Ugyanez várható, amikor fenn kellene 
tartani, akkor a lakókra hivatkozva bezárják? 

Csuri Ákos 
Gondolta, hogy Polgármester úr válaszához fűz egy mondatot,  de  ez nem valósult meg. 
Megadja a szót Alpolgármester asszonynak. 

Sántha Péterne 
Bódis úr, ők becsületesek, bátrak, és időnként az élet azt diktálja, hogy bírálják fölül korábbi 
álláspontjukat. Biztos ismeri a mondást, hogy a pite próbája az evés. Valóban megszavazták, 
jónak gondolták,  de  hogyha ennyire ismeri a környező házakat, akkor tudja, hogy a Dankó 
utca  18.  elhelyezkedése milyen, egy egyenes, egyik oldalra nyílnak a lakások, nem 
körfolyosón, hanem egyenes folyosón, és pontosan a sportpályára néznek. Emlékszik erre a 
nyilatkozatára, amikor ott volt, és megnyitották a pályát, valóban jónak ígérkezett,  de  nem 
csak a Dankó  u. 18.,  többször elment a Karácsony Sándor  u.  15-be, és a Karácsony Sándor  u. 
19-be, amely merőleges a sportpályára, és az udvarra nyíló lakások ablakain, még a csukott 
ablakon keresztül is nagyon nagy hangerővel érezhető volt a sportpálya zaja. Ami az ott 
élőket zavarja, az nem is a napközbeni rendszeres, és felügyelet mellett végzett 
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sportprogramok sokasága volt, hanem este átmásztak a kerítésen, és akkor volt igazán zavaró 
az a zajongás, és főképp nyáron, amikor az ablakot nyitva tartják. 

Csúri Ákos 
Megadja a szót Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
A  Dankó  u.  18-cal kapcsolatban hozzáfűznivalója, hogy a mai költségvetési vita kapcsán volt 
egy kérdése, és kapott is rá választ, fontosnak tartja, hogy ez elhangozzon. Ez egy hibás 
döntés volt, ma már egyértelmű.  A  Dankó  18.  egy olyan foghíjtelek, ami nem alkalmas arra, 
hogy sportudvar legyen, és közben mellette nyugodtan éljenek a szomszéd házban élők. 
Kérdése arra vonatkozott, hogy miért nincsen — mert az egyértelmű, hogy a Dankó 18-ban 
nem fog sportudvar működni — például a Magdolna negyedben, a Mátyás tér környékén 
sportlehetőség, pedig szükség lenne rá, másrészt mi lesz a Dankó  u. 18.  új rendeltetése, és 
ehhez milyen fejlesztés lehet még szükséges. Ezzel kapcsolatban azt a választ/ígéretet kapta 
Egry Attila Alpolgármester úrtól a költségvetési vita kapcsán, hogy tavasszal megszületik az 
erre vonatkozó új koncepció, stratégia. Azt kérte, hogy ugye minden év májusában van egy 
fejlesztési költségvetés az előző évi maradványpénzekből, ebből jusson forrás arra is, hogy a 
Dankó  u. 18.  új rendeltetése megszülessen, és elkezdjen a szerint működni, addigra már az 
Életmentő Pont sem lesz ott, mert ez csak télen működik. 

Csúri Ákos 
Miután gyorsan elrepült az idő, ezért azt kérdezné, hogy a Józsefváros újjáépül témakörhöz 
van-e hozzászólás. Megadja a szót Bálint Mónikának. 

Bálint Mónika 
Azt szeretné kérdezni Polgármester úrtól, hogy korábban az volt az álláspontja, hogy az 
Orczy-kert építése folyamán az elkészült sportlétesítmények összessége elérhető lesz a 
lakosság számára. Nagyon örül, hogy az uszoda elérhető lett, és az óvodák is használhatják. 
Szeretné kérdezni, hogy esetleg a futópálya, és a többi sportlétesítmény esetében várható-e 
ilyen kiterjesztés, illetve a napközis tábor mikor kerülhet vissza az Orczy-kertbe. Erről is 
többször szó volt korábban. Meg egy fejlesztési ütem van, ez a Korányi Sándor utca felőli 
része az Orczy-kertnek, megismerhetőek-e a pontos tervek, hogy mi épül oda? 

Csúri Ákos 
Megadja a szót Polgármester úrnak. 

dr. Sára Botond 
A  másodikkal kezdi.  A  mai, NKE-vel kötött megállapodást ismertette részben, ez a 
nagycsoportosok úszásoktatásáról, a kerületi lakosok kedvezményes belépőjéről is szólt,  de 
azt is tartalmazta, hogy természetesen a nyári  tabor  visszakerül az Orczy-kertbe, tehát 
lehetőség van arra, egyébként már most nyáron is volt ilyen szóbeli megállapodás — bár voltak 
olyan felhangok, hogy nem volt —,  de  kérésükre a nyári  tabor  ott zajlott. Az, hogy nem 
mindennap viszik a gyerekeket, az egy szakmai kérdés, nem biztos, hogy indokolt, hiszen a 
Kesztyűgyár a gyerekeknek gyakorlatilag naponta más programot nyújt. Természetesen a 
megállapodásuk erre is kiterjedt, sőt még arra is, hogy eső esetén fedett helyet biztosít az 
egyetem, hogyha esik az eső, akkor is el lehet menni.  A  sportlétesítmények tekintetében 
kétféle van ott, az egyik az, amit már most is használnak a kerületiek, ezek a nyitott, és 
szabadon elérhető sportlétesítmények, kispályától kezdve, a futókörön át sok minden, ezeket 
bárki használhatja. Azok, amelyek az egyetem részét képező csarnok, lovarda, stb., ott pedig a 
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportegyesülete  16  szakosztállyal működik, ami azt jelenti, 
hogy bárki, az elérhető sportolási lehetőségek között a kerületi lakosok választhatnak, és 
jelentkezhetnek. Ez egy nagyon minimális tagságba kerül,  1000  forint/év, nagyjából ilyen 
nagyságrendre kell gondolni.  A  falmászástól kezdve, a kispályás focin át bármi igénybe 
vehető. Ez a kerületi lakosok számára egy lehetőség. Az újságban megjelent a szakosztályok 
elérhetősége, a lehetőségek stb. Erről a Józsefvárosi Önkormányzat adott tájékoztatást,  de 
elérhetők az egyetemi honlapon is, és a www.jozsefvaros.hu-n is. 

Csúri Ákos 
Jegyző asszony közben felhívta a figyelmét arra, hogy már túllépték az eredetileg 
meghirdetett időpontot, így az a kérésük, aki még nem tett fel kérdést, és új kérdése van, az 
tegye fel, illetve aki már kérdezett, az a kollégáknak mondja el kérdését írásban, és erre 
válaszolni fog az Önkormányzat. Ki nem kérdezett még? (Közbeszólás.) 

Józsefvárosi lakos 
Szeretné megköszönni a lehetőséget, ugye minden évben van közmeghallgatás, és mint 
kerületi lakos, aki  35  éve él ebben a kerültben, a VI. kerületből jött át, ahol jóformán se fák, se 
virágok nem voltak a betontömbök között. Felnevelt két gyereket ebben a csodálatos 
kerületben, nehézségei voltak, mint mindenkinek,  de  ebben a kerületben dolgozik  32  éve 
óvodapedagógusként, és szeretné megragadni a lehetőséget arra, hogy megköszönje 
Polgármester úrnak, Alpolgármester asszonynak, Alpolgármester uraknak és a Képviselő-
testületnek azt, hogy évről évre csodálatossá fejlődött ez a kerület, lehet, hogy vannak 
ellenvélemények,  de ő mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván. 

Csúri Ákos 
Köszönik szépen. Ez végszónak is beillett. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Hivatal 
illetékes munkatársai írásban fognak válaszolni a teljes körben nem tisztázott, illetve most 
még lediktálandó kérdésekre, köszöni a megjelenést. Visszaadja Polgármester úrnak a szót. 

Felvilágosítás kérés 

dr. Sára Botond 
A  testületi ülés végén a képviselőknek van lehetőségük kérdéseket intézni egymáshoz, illetve 
a tisztségviselőkhöz. Megadja a szót Dr. Erőss Gábornak. 

dr. Erőss Gábor 
Jelezné, hogy még vannak kerületi lakosok is, akik mintha még szerettek volna kérdést 
feltenni. Végszónak szánta a hölgy,  de  attól még maradtak kérdések. 

dr. Sára Botond 
A  testületi ülés vezetését átvette, és azt szeretné kérni, hogy ennek rendjét tartsák tiszteletben. 
A  közmeghallgatást így is túllépték, tehát senki nem kifogásolhatja, hiszen  20:00  óráig volt 
meghirdetve, ehhez képest tovább tartott, viszont szerinte nem szeretne senki itt időzni. Akibe 
bármilyen kérdés belészorult, az nyilván, ahogy Csuri Ákos elmondta, írásban felteheti, és 
választ fog kapni. Ez az év bármely napján lehetséges.  Most  arra kér mindenkit, hogy 
hallgassák Erőss Gábort, mert szeretne kérdést feltenni, ahogy egyébként minden testületi ülés 
végén ez szokás. 
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dr. Erőss Gábor 
Ez egy sajátos helyzet, mert testületi ülés végén mindig van ez,  de  most a közmeghallgatás 
végén nem tudja, hogy van-e lehetőség arra, hogy még meghallgassák azt a kérdést. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, testületi ülés van. 

dr. Erőss Gábor 
Akkor szeretné egyrészt azt kérdezni, az lehet, hogy megoldást jelent a jelentkező 
problémájára is, hogy ezeket az írásban feltett, és a honlapon megtalálható kérdéseket 
megválaszolták a Hivatal munkatársai. Sok kérdésre adtak válasz, tulajdonképpen mindegyik 
nyilván közérdekű is, tehát az elmúlt évekhez hasonlóan ezek fönt lesznek-e a honlapon. 

dr. Sára Botond 
Természetesen, Jegyző asszony azt mondja, hogy igen, ez így lesz. 

dr. Erőss Gábor 
Másik három kérdése, amit a délelőtti ülés végén tervezett feltenni, az a következő: az egyik 
az egy hónappal ezelőtt feltett kérdése, amire nem kapott választ.  A  tisztviselőtelepi 
szennyezés ügyében két éve pattogott itt, és szerencsére sikerült megszabadulnia a kerületnek 
végre ettől a szennyező gyártól. Konkrét kérdése az volt, hogy a kármentesítés folyamatát 
hogyan és miképpen felügyelik, hogy azok a súlyos szennyeződések, amik az elmúlt 
évtizedekben ott felhalmozódtak, azok ne kerüljenek megint a csatornába, mint ahogy az 
ipartelep működése során az elmúlt években megtörtént rendszeresen. 
Következő kérdése, hogy a mai testületi ülésen döntés született arról, hogy csökkentik a Szent 
Kozma státuszainak számát  9  fővel, mivel Igazgató úr tájékoztatása alapján ezek hosszú ideje 
betöltetlenek voltak. Kérdése, hogy milyen konkrét lépéseket tesz, illetve milyen konkrét 
felajánlást tesz az Önkormányzat, hogy azok az egészségügyben szükséges feladatok, amiket 
a rendelőintézet ellát, azokat ellássák. Tehát hogyan tudnak nekik segíteni nekik abban...  (A 
hozzászólás egy része nem hallható.) egészségügyi szakdolgozókat, orvosokat. 
Harmadik kérdése, mivel a mai ülésen nem vették az ellenzéki képviselők előterjesztését 
napirendre sem, tehát nem pusztán leszavazták, hanem megakadályozták a vitát, tehát ezúton 
szeretné kérdezni, hogy tervezi-e az Önkormányzat, illetve cégei, hogy alkalmazza azt a 
„rabszolgatörvény" néven elhíresült törvényt, amely alapján  400  óra túlmunkát rendelhetnek 
el. 

dr. Sára Botond 
Egy kis figyelmet kér, a képviselőktől is. Annak érdekében, hogy itt ülőket ne marasztalják, 
ugyanúgy, ahogy ez szokás, Képviselő úr írásban fog választ kapni kérdéseire. Megadja a szót 
Jakabfy Tamásnak. 

Jakabfy Tamás 
Egy múltkori bizottsági ülésen szóvá tette, hogy a Horváth Mihály téren egy luxushotel épül, 
ezt már évek óta tudják.  Most  az utóbbi  1-2  hétben gyakorlatilag lezárták a teret miatta.  A 
Bizottságuk nem tárgyalta a közterület-foglalást, így azt a tájékoztatást kapta, hogy 
Polgármester úr engedélyezte ezt a közterület-foglalást polgármesteri hatáskörben,  de  lehet, 
hogy egy alpolgármester, nem tudja. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy teljes 
szélességben le van zárva mind a járda, mind az  IA,  mind a parkoló. Szívesen hoz egy 
babakocsit Polgármester úrnak, hogy próbáljon meg közlekedni arrafelé, ezt akár most is 
megkísérelheti, mindenesetre itt az építők gépkocsijainak parkolását elkordonozott területen 
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biztosítják. Erre, parkoltatásra amúgy sem szoktak közterület-foglalást keretében engedélyt 
adni. Szeretné kérni, hogy mihamarabb szűkítsék le legalább annyival ezt a foglalást, hogy 
gyalogosan el lehessen ott haladni valamilyen módon. 

dr. Sára Botond 
Ő biztosan nem hozott ilyen döntést, meg fogják nézni, hogy mi történt. Igaza van Képviselő 
úrnak, ne vitassák el. Meg kell nézni, hogy mi történt, és egyébként a tájékoztatást meg fogja 
kapni írásban, ahogy ez szokás. Hogyha szükséges, akkor ezt nyilván korrigálni kell. További 
kérdés hiányában a Képviselő-testület ülését  20  óra  26  perckor bezárja. 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben oglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület  2018. 
december 18-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

• V gareas, 
ae;s 

Bodnar  labrielia   c‘ 
: 

Szervezési és Képviselői Iroda.V:pzetőj 

A  jegyzőkönyvet készítették: 

a:* 

69. 

Varró Beáta 

 

Vidákné Csébi Tímea 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző Szervezési és Képviselői Iroda -ügyintéző 

álka Dóra 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 

,OE OE7 
Veres  Evelyn  Lilla 

Szervezési és Képviselői Iroda -ügyintéző 

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléklete:  
Jelenléti  iv,  meghívó, előterjesztések, szavazási lista 
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