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Kesziilt Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
4. rendes ules kereteben 2021. oktober 21-en 17:00-20:00 ora kbzbtt az Obudai Egyetem, 

Budapest VIII., Tavaszmezo u. 14-18. G. ep. Fl7. eloadotermeben megtartott 
kbzmeghallgatasrol

Jelen vannak: Piko Andras - polgarmester; Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester; Radai Daniel 
- alpolgdrmester, Szili-Darok Ildiko - alpolgdrmester, Camara-Bereczki Ferenc Miklos; 
Czegledy Adam; Egry Attila; Dr. Ferencz Orsolya; Hermann Gyorgy; Konczol David; Satly 
Balazs; Stettner Istvan; Szarvas Koppany Bendeguz; Dr. Szilagyi Demeter; Veres Gabor; 
Voros Tamas

valamint a jelenlevo meghfvottak:
dr. Sajtos Csilla -jegyzo, dr. Voros Szilvia - aljegyzo, Hies Peter - Polgdrmesteri Kabinet 
kabinetvezeto; Kiss Imre Zoltan - Jegyzoi Kabinet vezetoje, dr. Orgovanyi Andras - Belso 
Ellatasi Iroda vezetoje, Czira Eva - Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje, Mlinarcsek 
Attilane - Szemelyugyi Iroda vezetoje, Hegyi Dora - Ugyviteli Iroda vezetoje, Barta 
Ferenc - Foepitesz, Varosepiteszeti Iroda, Ludvig Eva - Belso Ellenorzesi Iroda vezetoje, 
Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje, Tiszai Arpad - Koltsegvetesi es 
Penzugyi Ugyosztaly vezetoje, Nagyne Sos Bernadett - Penzugyi es Szamviteli Iroda 
vezetoje; Pfeifenroth Noemi - Koltsegvetesi Iroda vezetoje; Bartha Tiborne - Adoilgyi Iroda 
vezetoje; Dr. Korodi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezetoje, Toth Csaba - Igazgatdsi Iroda 
vezetoje; Bednar Janos - Igazgatdsi Iroda vezeto-helyettese, Nagy Ibolya - 
Csalddtdmogatdsi Iroda vezetoje, Nemes Gabor Istvan - Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
vezetoje, Pokornyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje, Barta Ferenc - foepitesz, 
Varosepiteszeti Iroda', Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdlyvezeto; Bajusz Ferenc - 
Kozterulet-feliigyeleti Ugyosztaly vezetoje, Horich Szilvia - Gazdasdgi vezeto; Tiszai 
Arpad - Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly vezetoje; Nagyne Sos Bernadett - Penzugyi es 
Szamviteli Iroda vezetoje; dr. Kiss Eva - Jogi Iroda munkatdrsa, Kovacs Otto - JGK Zrt. 
igazgatdsdgi elnoke, Sztanek Endre - JGK Zrt. Varosuzemeltetesi igazgatd, Novaczki 
Eleonora - JGK Zrt. Vagyongazddlkodasi igazgatd, Lang Gaborne - JGK Zrt. gazdasdgi 
igazgatd, Varga Zsolt - JGK Zrt. Parkoldsi igazgatosdg reszerol, Angi Istvan - JGK Zrt. 
Varosuzemeltetesi igazgatd-helyettes', Csete Zoltan - Rev8 Zrt. projekt menedzsere, Dr. 
Koroknai Andras - Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kbzpont foigazgatoja, Aissou 
Erzsebet - Jozsefvarosi Ovoddk (JOK) intezmenyvezetoje, Koscsone Kolkopf Judit - 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek intezmenyvezetoje, Bonyhady Elek - BKIK VIII. ker. 
Tagcsoport elnoke, Oszi Eva - bizottsdgi tag, Ivanyos Janos- J KN Zrt.

Barkdczj Richard - FORI; Balog Robert - BKM Nonprofit Zrt.; Gerofi-Gerhardt Andras 
- FCSM Hdlozatiizemeltetesi igazgatd; Hudak Laszlo - Budapest Polgarorseg; Ikladi 
Endre - Budapest Polgarorseg; Jangel Matyas - BKV Zrt.; Kelemen Zsolt - tu.alezr. 
tuzoltoparancsnok; Koscsone Kolkopf Judit - Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
intezmenyvezetoje; Molnar Gabor - BRFK VIII. keriileti Rendorkapitdnysdg vezetoje; Palko 
Gybrgy - FCSM Zrt.; Pap Zoltan - ugyvezeto, BDK Kft.; Sarkany Csilla - REV8 
vezerigazgato; Strang Tamas - BKK Zrt.; Sztanek Endre - JGK Varosuzemeltetesi 
igazgatd; Takacs Gabor - Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjdleti Kozpont 
intezmenyvezetoje
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Piko Andras
Koszontok mindenkit, tajekoztatom Onoket, hogy a Kepviselo-testiilet 4. rendes iileset 
folytatjuk, az ulest 17.00 orakor megnyitom. Megallapitom, hogy jelen van 12 kepviselo. A 
Kepviselo-testiilet hatarozatkepes.

A kovetkezo napirendi pontunk a KOZMEGHALLGATAS.

Tisztelettel koszontom a kozmeghallgatason megjelent keriileti lakosokat, vendegeket. 
Koszontom tovabba az onkormanyzati kepviseloket, a BRFK VIII. keriileti 
Rendorkapitanysag, a keriileti Tiizolto-parancsnoksag kepviseloit, a megjelent fovarosi 
gazdasagi tarsasagok kepviseloit, a keriileti gazdasagi tarsasagok vezetdit, az 
intezmenyvezetoinket, a Hivatal munkatarsait es a vendegeinket. A 2021. evi 
kozmeghallgatasra 13 lakos kiildott be elozetes kerdest tartalmazo lapot, a valaszokat a 
Hivatal illetekes iigyosztalyai elkeszitettek, melyet az eloadoterem elott tudnak szemelyesen 
atvenni. Bemutatom Bekesi Zsuzsannannat, aki a mai este moderatora lesz. At is adorn neki a 
szdt.

Bekesi Zsuzsanna
J6 estet kivanok. Koszontom Onoket a Jozsefvarosi Kozmeghallgatason. Roviden ismertetem 
a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 189. torveny kozmeghallgatasra 
vonatkozo szabalyat.

Motv. 54. §
„A kepviselo-testiilet evente legalabb egyszer elore meghirdetett kozmeghallgatast tart, 
amelyen a helyi lakossag es a helyben erdekelt szervezetek kepviseloi a helyi koziigyeket 
erinto kerdeseket es javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kerdesre a 
kozmeghallgatason vagy legkesobb 15 napon beliil valaszt kell adni.”

Tajekoztataskent elmondom, hogy a kozmeghallgatas befejezesenek tervezett idopontja este 8 
ora, es egyuttal kerem a jelenlevok kozremiikodeset a Kozmeghallgatas gordiilekeny 
lebonyolitasahoz. A bejaratnal allo segitok felszolalolapokat osztottak ki Onoknek, amelyeken 
szamok vannak. A felszolalolapon levo szamok nem a felszolalas sorrendjet jelentik, azok 
csak a kerdezok felszolitasat es a valaszadast segitik.
Aki kerdezni szeretne, kerjiik, hogy a megfelelo temakbr ismertetesekor a szam 
felmutatasaval jdl lathatoan jelezze a hozzaszolasi szandekat. A temakoroket mindket 
kivetitonkon lathatjak. Ha valaki irasban tett fel elozetesen kerdest, es nem kapta meg a 
valaszat, kerjiik, hogy keresse fel az eloterben dolgozo munkatarsainkat, hogy at tudja venni 
az irasbeli valaszt. Az elozetesen irasban erkezett kerdesek es a rajuk adott valaszok az 
onkormanyzat honlapjan is megtalalhatdk, ezert kerjiik, hogy csak akkor kerdezzenek, ha 
tovabbi informaciora van sziiksegiik vagy nem talaljak kielegitonek a valaszunkat. Koszonjiik 
egyiittmiikddesuket! Elmondom meg, hogy a kerdesekre es hozzaszolasokra rendelkezesre 
allo idd maximum 2 perc. A 2 perc lejartakor fel fogjuk hivni erre a figyelmiiket, es kerjiik az 
egyiittmiikddesiiket, hogy minel tobb temat meg tudjunk beszelni es minel tobb ember szohoz 
tudjon jutni. Kerjiik, hogy miutan feltettek kerdestiket, adjak vissza a mikrofont a segitoknek. 
Ha valaki tobb alkalommal jelentkezik egy temahoz, azokat fogjuk elonyben reszesiteni, akik 
meg korabban nem tudtak hozzaszolni. A menet az az, hogy egyszerre harom jelentkezo 
kerdeset fogjuk meghallgatni, ezutan kovetkezik a harom valasz, es igy tovabb folytatjuk, 
amig tartanak a kerdesek.

2



Kerjilk, hogy mindig a kivetiton lathato temahoz kapcsolodoan tegyek fel a kerdesiiket - ha a 
hozzaszolasuk nem a temahoz kapcsolodik, vagy „Egyeb” temakorben szeretnenek kerdezni, 
vagy javaslatot tenni, akkor a 8-as pont lesz „Egyeb” temakor.

Mondom a fobb temakoroket:

1. Kozlekedes, parkolas

2. Fejlesztesek, beruhazasok

3. Lakhatas

4. SzociaSis ellatas es tamogatasok, idosgondozas, egeszsegiigy, bolcsodek, ovodak, 
kozossegi hazak

5. Koztisztasag, kozteriiletek fenntartasa

6. Kbrnyezetvedelem, zold iigyek

7. A Polgarmesteri Hivatal es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (JGK) 
mukbdesevel es iigyintezesevel kapcsolatos velemenyek

8. Egyeb

Felkerjiik a jelenlevoket, hogy a temakoroknek megfeleloen tegyek fel kerdeseiket, illetve az 
illetekesek erre adjak meg a valaszt. Kerjuk, hogy a jegyzokonyv szamara mindenki 
erthetoen mondja be a nevet. Egyuttal felhivom a jelenlevok figyelmet, hogy ezzel 
hozzajarulnak szemelyes adataik kezelesehez, az adattovabbitashoz, tovabba a kep- es 
hangfelvetelhez is hozzajarulnak. A kozmeghallgatast eloben kozvetitjiik az onkormanyzat 
Facebook oldalan. A mai kozmeghallgatason - ellentetben a kozossegi fogaddorakkal- a 
kozvetites alatt kommentben feltett kerdesekre nem valaszolunk, kerjuk, hogy kerdeseiket 
szemelyesen tegyek fel. Felhivom a figyelmuket, hogy egyedi ilgyekben az eloterben levo 
kollegakhoz tudnak fordulni, a kozmeghallgatas helyi koziigyek megtargyalasara szolgal. 
Most kovetkezik az elso temakor, a kozlekedes es parkolas. Ebben a temakorben kerjuk 
szepen a kerdeseket, hogyha vannak. Akinek ebben a temakorben van kerdese vagy 
javaslata, akkor az most mutassa fel a kapott szamot. 12-es, 9-es, ketto kerdes. Keriink 
szepen hozzajuk mikrofont, koszonjuk.

Hegyeshalmi Csilla
Jo estet kivanok, Hegyeshalmi Csilla vagyok. A kerdesem a Horvath Mihaly ter felujitasahoz 
kapcsolodo parkolas megoldasara vonatkozik. A velemenyezesre feladott tervek kozott sem 
szerepelt konkret megoldas 64 db parkolohely megszuntetesere. Azt velemenyezni nem 
lehetett, ezert sem tudtam elfogadni az irasban feltett kerdesre a valaszt, hiszen nem 
biztositottak a velemenyezesre lehetoseget. Az a kerdesem, hogy konkret megoldasi javaslat 
lesz a 25.-ere igert, a konkret tervek bemutatasakor, tehat lesz konkret terv a 65 parkolohely 
potlasara? Koszondm.
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Bekesi Zsuzsanna
A 9-eshez is kemenk egy mikrofont. Feltenne, kerem meg egyszer a 9-es sorszamot? Akkor 
keriink szepen, koszi.

Betaine Szabo Aniko
Jo napot, Betaine Szabo Aniko vagyok, a Danko utca 40. szam alatti lakes. Parkolassal 
kapcsolatban egy altalanos kerdest teszek fel, de konkret valaszt szeretnek kapni. Tervezik-e 
parkolasi dijak felemeleset vagy szigoritasat a helyi lakosoknak? Ebben az evben ez egy eleg 
forro tema volt. A helyi autoval rendelkezo lakosoknak barmi nemti korlatozasat? Aremelest, 
vagy tobbet fizessenek, vagy kevesebb autojuk legyen, vagy ne legyen autojuk, vagy 
barmifele ilyesmit az elkovetkezendo evekben?

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjuk szepen. Azt hiszem, hogy Radai Daniel Alpolgarmester ur fogja a valaszt 
megadni.

Radai Daniel
Jo estet kivanok. Koszontok mindenkit, itt a kozmeghallgatason. Megmondom dszinten, 
vartam ezt a kerdest. Sot, Csilla, emlekszem, amikor meg tavaly szemelyesen meg a forum 
utan egyiitt beszelgettiink errol a kerdeskorrol. Es rbstellem, azota szerintem kimerito valaszt 
nem adtunk. Ezzel mindenkepp tartozunk, es van elottem egy ilyen valasztervezet, a 
kozmeghallgatasos valaszon tul. Az a gyakorlatias, pragmatikus es konkret valaszunk erre a 
kerdesre, hogy ennek a peldaul a Horvath Mihaly teren konkret szamu megszund parkolohely 
helyett sajnos nem tudunk rovidtavon olyan altemativakat biztositani, ami egy teljes 
tarsadalmi elegedettseget vagy ez iranyu elegedettseget szulne. Viszont a masodik kerdes, az 
pont egy picit erre is utal, alapvetoen minden lakossagi parkolasnak, illetve a keriilet 
parkolasanak ugy altalaban a komplex es hosszutavon fenntarto megoldasa, en ezt 
kovetkezetesen kepviselem mindenutt, az nem tud mas lenni, mint a lakossagi teljes 
ingyenessegnek a feliilvizsgalata es megsziintetese, egyszeruen azert, mert sokkal nagyobb a 
kereslet, mint a kinalat, sokkal tobb autora van sziikseg, autot elhelyezni van sziikseg, mint 
amire egyebkent van lehetoseg. Szeretnem eloszlatni azt a ketelyt, hogy akar a bearamlo 
autok foglaljak el ezeket a helyeket. Az autovezetok tobbsege azert nem talal helyet estenkent, 
mert adott esetben a szomszedok foglaljak el ezeket. Ez teny. Ezekrol tavaly mi is hosszu 
kutatasokat vegeztiink, ennek a konkluziojat mutattuk be, mint egy javaslatkent, mint pedig az 
ezzel kapcsolatos forumokon. Ez a tortenet akkor veget ert, azaltal, hogy nem volt 
lehetosegiink sem hozzanyulni ehhez a kerdeshez. Bar most nincsen hatalyos dontes ezzel 
kapcsolatban, en kovetkezetesen tartom, hogy nines mas megoldas, es ebbe az iranyba kell 
ehnenjunk. Meg visszautalva a Horvath Mihaly ter 67 darabjara, azt, hogy parkolohelyek 
letesiiljenek akar foghijtelkeken is, most beszelhetiink elnagyoltan olyan konstrukciokrol, 
peldaul egy foghijkert jon letre, alatta egy kis garazzsal, ennek azert a koltsegvonzatat es a 
megteriiles mutatoit nyilvan kell vizsgalni. Polgarmester ur is tobbszor utalt Kepviselo- 
testuleti iilesen egy hamarosan elfogadando vagyongazdalkodasi tervre, nyilvan ennek 
kereteben vagy ennek folyamanyakent is tudunk ezzel foglalkozni. Ezek azert osszetett 
kerdesek, illetve ezeknek a kialakitasa dontesektol, terveztetes, engedelyeztetes, hatosagi 
iigyek, adminisztracio, kivitelezes, forrasbiztositas stb., tehat nyilvan egy hosszu tavu tortenet. 
Onmagaba semmikepp sem tudjuk mondani, hogy hirtelen, adott esetben 67 megszunt 
parkolohely utan, 67 parkolohely letesul a szomszedba. Nem szeretnem ezt a latszatot kelteni, 
es ilyen szempontbol inkabb oszinten, a nyers tenyekre hagyatkoznek. Ugyanakkor a Horvath 
Mihaly teren most is, napkozben latszodik, hogy van parkolasi kapacitas, es nagyon sok 
esetben ezek a parkolohelyek nincsenek elfoglalva, megjegyzem, majd meglatjuk, hogy 
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milyen felhatalmazasok lesznek a szabalyozasok felulvizsgalatara. Nem lehet mashogy 
enyhiteni, es itt nem csak a keriiletrbl van szo, hanem az egesz varos parkolasi 
kbvetelmenyeit, mint azzal, mint ahogy egyebkent minden nyugati varosban ez letezik, a 
lakossagi parkolas nem teljesen ingyenes.

Bekesi Zsuzsanna
Kbszbnjiik szepen. Ha ebben a temakbrben nines tbbb kerdes, akkor tovabbmennenk a 
masodikra. Vbrbs Tamas Kepviselb fog hozzaszblni.

Vbrbs Tamas
Kbszbnbm szepen. En Vbrbs Tamas vagyok, a Fidesz-KDNP frakciovezetbje. Nem ertiink 
egyet Radai Alpolgarmester ur altal felvazoltakkal. Koncepcionalis vitank van, es az az 
allaspontunk, hogy nem lehet erbszakosan megvaltoztatni a varoslakok mukbdesi szokasait, 
es eletvitelet. Nem is feladata az Onkormanyzatnak, ugyhogy inkabb egy hosszii tavu 
strategiat es koncepciot kellene felvazolni, mert ez a kicsit kapkodo btletbbrze ez nem 
megfelelb, es csak megneheziti az itt elbk eletet. En azt gondolom, hogy nem terheket kell 
roni az autbkra, hanem inkabb azon kene dolgozni, hogy adott esetben akar a foghijtelkeken, 
akar mas modon ezek a parkolohelyek megujuljanak. Rengeteg penz all az Onkormanyzatnak 
a parkolasi alapban, ami abbol keletkezik, hogy parkolohely megvaltas cimen kulonbbzb 
ingatlanfejlesztbk befizetik ezt az bsszeget az Onkormanyzat biidzsejebe, tehat lenne forras 
arra, hogy ezeket a kerdeseket megoldja az Onkormanyzat, lathatoan nem akarja megoldani, 
es ez egy filozofiai vita. Onbk nem szeretik az autosokat, nem szeretik az autozast. Es el 
tudom fogadni azt, hogy Nyugat-Europaban bizonyos varosokban sokszor mas elvek 
ervenyesulnek, de szeretnem jelezni, hogy mas volt azoknak a telepuleseknek az elmult 50- 
60-70 eve, es ezt Onbk nem veszik figyelembe. De en azt szeretnem kemi, hogy sokkal 
erzekenyebben alljanak hozza ehhez a kerdeshez, es tartsak tiszteletben azt, hogy vannak 
olyan varoslakok, olyan jozsefvarosiak, akik hasznaljak az autot, es nem hobbibol teszik, nem 
urizalasbol, hanem az elettik folyasahoz, es mindennapi munkavegzesukhbz sziikseges. 
Kbszbnbm szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Radai Daniel Alpolgarmester valaszol.

Piko Andras
Mindenfelekeppen fontos, hogy lassak, hogy a Kepviselb-testiilet ebben az iigyben 
megosztott, nyilvanvaloan lesz ebben egy nagy vitank. Es azok a szempontok, amelyeket az 
elbbb Vbrbs Tamas, a fidesz frakciovezetbje felvetett, azok legitim es valos szempontok. 
Ugyanakkor legitim es valos szempont azoknak a varoslakoknak a szempontrendszere is, akik 
nem rendelkeznek autoval, ugyanugy hasznaljak a varost, es mas szempontjaik vannak. Mind 
a kettbre figyelemmel kell lennie az Onkormanyzatnak. Azt latjuk, hogy ha nem tbrtenik 
valami, akkor egy ido utan a kbztereinket el fogjak foglalni az autok, amennyiben tovabbi 
parkolokat fogunk letesiteni, akkor meg tbbb auto fogja elfoglalni ezeket. Egy olyan 
rendszerben gondolkodunk, amely tekintettel van az autohasznaloknak a kiilbnbozo retegeire, 
nyilvan azokkal kapcsolatban masfajta dijtetelezest fogunk kiszabni, akiknek szocialis, vagy 
mas szabalyok miatt az autohasznalat elengedhetetlen, es nyilvanvaloan arra is tekintettel 
akarunk lenni, hogy a helyi jbzsefvarosi lakosoknak az autohasznalatat illetve parkolasat 
tamogassuk, hogyha valasztanunk kell az itt athalado autosok es a jozsefvarosi itt lako 
autosoknak a parkolasi lehetosegei kbzbtt, nyilvanvaloan egy olyan rendszert szeretnenk 
kialakitani, amelyben a helyi lakosok elbnyt elveznek. Szeretnenk azt meghatarozni, hogy egy 
olyan parkolasi dijrendszer legyen, melyben az elsb autoknak a parkolasa elviselhetb merteku 
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terhet jelent. Ezt nem tudtuk vegigbeszelni, vege szakadt az ezzel kapcsolatos tarsadalmi vita, 
de ez nem jelenthet tobbet, mint egy-ketezer forintot havonta. Viszont a masodik vagy 
harmadik autdknak a parkolasa, talan emlekeznek ra, volt is vita kdztiink es a Kormanyhivatal 
kozott, az mar nem kell, hogy ilyen tipusu kedvezmenyt elvezzen, ott mar egy szigorubb 
dijtetelezesrol kell majd beszelniink. Ami nagyon fontos, ezeket a beveteleket nem akarjuk 
mashova kolteni, mint a helyi mobilitasnak a tamogatasara szeretnenk, erre nagyon sokfajta 
elkepzelesiink van. Nyilvan, ezeket merlegelni fogjuk. Vagy a raszorulo retegeknek a 
kozlekedeset akarjuk tamogatni, de mindenesetre vissza fogjuk terlteni azokat a beveteleket, 
illetve azoknak a jdzsefvarosi lakosoknak a kozlekedesi tamogatasara szeretnenk valamilyen 
modon forditani ennek a bevetelnek egy reszet, akik viszont sokkal nehezebb helyzetben 
vannak, vagy az autohiany miatt, vagy az egzisztencialis helyzetiik miatt. Ezek azok a 
szempontok, amelyeket az Onkormanyzatnak merlegelnie kell. Nagyon sajnalom, hogy a 
hirek szerint jbvore ugyanugy nem tudunk hozzalatni ahhoz a parkolasi reformhoz, amelyet 
elterveztiink, a Kormany, hogyha jol ertesultiink, akkor rendeletileg probalja megtiltani az 
ilyen tipusu gondolkodasat es intezkedesi tervet az Onkormanyzatoknak, ugyhogy a kerdes 
azt hiszem, hogy egyelore sajnos akademikus es elvi jelentosegu csak.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Ha jol latom, akkor 13-as sorszam. Keriink szepen egy mikrofont.

Laszlo Peter
Jd estet klvanok! Laszlo Peter vagyok, elnezest kerek, a temak kicsit osszeldgnak. Nem lehet 
ilyen elesen elkuldnlteni. A Horvath Mihaly terrol azert szeretnek par szot beszelni, mert en 
ugy erzem, hogy ez a koncepcid, ami a parkolo megsziintetesere vonatkozik, az kicsit az ott 
levo szallodanak, meg az ott eptilo tarsashaz lobbijanak a kovetkezmenye. A ter masik oldala 
a tiszta beton rengeteg, egyebkent nagyon rossz allapotban van, es en velemenyem szerint, az 
lenne egy normalis koncepcid, ha itt tortenne egy zoldites, es az a zold terulet kiepltese, ami a 
masik oldalon elkepzeles. Ezaltal a parkoldhelyek megmaradnanak, es amikor keriileti 
rendezveny van, hiszen ezt csak nagyon idoszakosan hasznaljak ilyen eelokra, hogy 
valamilyen iinnepseg, vagy egyeb, akkor egy parkolbt ki lehet iirlteni, de ez azt jelentene, 
hogy egy hetre, vagy adott napokra sziinne meg ez a parkoldhely. Ilyen koncepcioval egyreszt 
egy zoldites is beindulna, tehat meg lenne az, amirol most beszelnek, hogy legyen egy ilyen 
valddi pihenopark, mert pillanatnyilag ott nem mukbdik se a szokokut, a lampa az borzasztb, 
a kovekbe hasra lehet esni, mert kilazultak, sugarozza a meleget a varosba, tehat meg lenne a 
zoldites es a parkoldhelyek szama sem csokkenne allando modon. Koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Radai Daniel.

Radai Daniel
Koszonom szepen. A szalloda lobbija felvetest azzal szeretnem elvetni, hogy az a koncepcid 
palyazat, amit a tervezdk leadtak meg anno a beszerzeskor, es amivel megnyertek ezt a 
feladatot, az is ugyanilyen setaldteret tartalmazott, es az az elso koncepcidterv, ami ezutan 
megsziiletett, szinten ugyanezt tartalmazta, es akkor meg informacidim szerint kifejezetten 
rossz volt a viszony a szalloda es az Onkormanyzat kozott a tertervezest illetoen. Tehat ilyen 
szempontbbl en el merem vetni, hogy ez a tema felmeriilt. A deli oldal zolditeset egyaltalan 
nem zarja ki az eszaki oldal fejlesztese, sot, en azt hiszem, hogy ugyanarrol beszelnenk, vagy 
nyitott kapukat dongetnek ezzel a felvetessel. Nyilvan minden nap eleg szomoru elmenni 
azelott a terko place elott, amirol en most nem nyitnek ujabb vitat, hogy miert alakult Igy, es 
ez jd, vagy nem jd. Viszont mindenkepp vissza akartam utalni ezzel kapcsolatban, hogy azert 
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a parkolohelyekrol vitat folytatni egy olyan helyszinen, aminek a kozvetlen kornyezete es 
szukebb kornyezete egyarant gyakorlatilag setalova lett teve, nagyon-nagyon sok parkolo 
megsziintetesevel, amivel egyebkent messzemenbleg egyetertiink. Ilyen szempontbol azt 
gondolom, kbvetkezetesen, ha mas helyszmekrol beszeliink, akkoris azert remelem, hogy 
ugyanezt a koncepciot es ugyanezt az elgondolast tudjuk kepviselni. Bocsanat, de muszaj, 
nem szeretnem, hogy ez a narrativa nagyon melyre jusson, az en haztartasomban is van 
gepkocsi, es vasarnap estenkent en is erzem a sajat borbmon a parkolasi nehezsegeket, itt nem 
egy autogyulolkbdo vagy autos gyulolesrol van szo, hanem arrol, ahogy Polgarmester ur is 
jelezte, hogy az, hogy egy kbzbsen elheto, baratsagosabb es biztonsagosabb varosban eljiink, 
ahhoz sajnos akarhogy is nezziik, a kbzteruletek nemileg uj eloszlasara van sziikseg. 
Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Kbszonjiik szepen. Ha jol latom, akkor a 18-as szamhoz keriink szepen egy mikrofont. Akkor 
egy kis ttirelmet keriink, egyelore meg a kbzlekedes, parkolas van. Kbszonjiik. Ebben a 
temakbrben? Nines tbbb. Akkor lepiink a kbvetkezbre, ami pedig a fejlesztesek es 
beruhazasok. Ebben a temakorben, ha kerdes, javaslat van. Ugy latom, hogy nines. De, a 3- 
ashoz keriink szepen egy mikrofont.

Karabas Erzsebet
Barabas Erzsebet vagyok a Kiss Jozsef utcabdl. Erdekelne, hogy mi a szandeka az 
Onkormanyzatnak a volt partszekhaz epiiletevel kapcsolatban, mert rettenetes allapotban van 
evek ota. Hogy gondoljak?

Piko Andras
Mi is latjuk, hogy milyen allapotban van, nem az Onkormanyzat tulajdonaban van a 
partszekhaz epiilete. Tehat az Onkormanyzatnak nem lehet vele szandeka. Raadasul az a 
teriilet, az a kozteriilet, ami korbeveszi, illetve, ami ott elteriil, az nem az Onkormanyzat 
fenntartasaban, a fovarosi Onkormanyzat fenntartasaban van a II. Janos Pal papa ter, de 
termeszetesen mi is szeretnenk ott gondjat viselni az ott eloknek. Magaval a hazzal nincsen es 
nem is lehet szandekunk, azzal, hogy a komyeken ott milyen allapotok vannak, arrol meg 
gondolom, hogy majd az epp megfelelo napirendnel vagy temanal tudunk beszelni. Ennyit 
tudok mondani.

Bekesi Zsuzsanna
Hadd kerjiik meg, hogy a mikrofonba tegye fel a kerdeset, mert igy az online kozvetitest 
nezbk nem hallanak.

Barabas Erzsebet
... de megis meg kellene, valahogy ertelmesebb funkcioja lenne az epiiletnek.

Piko Andras
Az Onkormanyzatnak nincsen erre forrasa, ami keves forrasa van, az pedig nem ilyen 
epiileteknek a megvasarlasara, hanem a sajat epiileteinek a rendbetetelere szeretne forditani.

Barabas Erzsebet
Borzalmasak az allapotok, ott lakom a komyeken. Elszomorito az Erkel Szinhazzal 
kapcsolodoan, a kerulet szegyenfoltja, nagyon sajnalom.
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Piko Andras
Teljesen egyetertek, sajnos nem tudunk vele mit csinalni. Annak az epuletnek van egy 
tulajdonosa, ilyen allapotban van.

Barabas Erzsebet
Es nem lehetne valahogy felszolitani, hogy valamit mozgolodjon, vagy adja el? En nagyon 
sajnalom, egeszjo epiilet volt, kivtil is es belul is.

Bekesi Zsuzsanna
Koszbnjiik szepen. Maradunk akkor a fejlesztesek es beruhazasok temakomel. A 9-eshez 
keriink szepen egy mikrofont. Es akinek ehhez a temakorhoz van meg kerdese, az kerem, 
hogy mutassa fel a felszolalolapjat. Koszonom.

Betaine Szabo Aniko
En a Danko utcai sportudvarral kapcsolatban szeretnek kerdezni. Eloszor a fideszes 
kepviseloket szeretnem megszolitani, vagy barki, aki ezt tudja mondani, hogy annak idejen 
mennyibe keriilt ennek a letrehozasa? Muanyagpalyaval, az bltbzovel, a zuhanyzoval es 
minden egyebbel? Felejiik az lenne a kerdesem, mivel az 6 idejiikbe lett atpakolva a mellette 
levo kozossegi kertnek az emelet agyasai, a muanyag boritasu sportudvarra, hogy ott mi 
tortent akkor, el tudnak-e meselni? Es a mostani vezetes fele szeretnem kerdezni, hogy mit 
gondolnak errol, mikor lesz abbol egy olyan letezo valami az onkormanyzati teriilet, amit a 
lakossag tud hasznalni, gondolkoztak-e ennek a hasznositasan? Mert ugye ott van egy 
gyonyoru muanyag sportpalya lerakva, EU-s penzbol, ha jol tudom, meg gondolom lehetett 
onkormanyzati onresz is, az most tropara van, tehat erdemes megnezni, aki szeretne 
megnezni, erdemes lenne kirandulast tenni, hogy mi lett ebbol a sportudvarbol. Es van bltozo, 
zuhanyzo, wc ha jol tudom. Itt folyt el a penz, es nem tudjuk hasznalni, se akkor, se most. 
Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Voros lamas Frakciovezeto fog valaszolni eloszor.

Vbrbs Tamas
Koszonom szepen. Megmondom oszinten, az x evvel ezelott elkesziilt fejlesztesek iigyeben 
nem vagyok naprakesz, hogy pontosan mennyibe keriilt. Viszont az lathato, hogy egy 
fejlesztesi elem, ami letrejott a keriiletben, es barcsak ma is ilyenekrol beszelhetnenk, hogy 
ilyenek megvalosultak. De az a helyzet, hogy az elmiilt ket evben valoban, mi is tobbszor 
szamon kertiik, hogy az allagmegovasra, a fejlesztesekre, a meglevo fejlesztesek folytatasara 
tobbet kellene koltenie az Onkormanyzatnak. Sajnalattal halljuk, hogy ezek szerint nem 
valosult meg. Mi mindenkeppen tamogatjuk azt, hogy a meglevo ertekeink felujitasra 
keriiljenek, akar fejlesztesre keriiljenek, es a keriilet visszakeriiljon arra a palyara, amin mar 
volt, es nagyon sok fejlesztes menjen vegbe. Koszonom szepen.

Elnezest, bocsanat, de az emelt agyasokat Onok tetettek arra a palyara. Tehat nem a mostan 
regnalo Piko urek, hanem ez meg fidesz idoben lett attelepitve, es meg fidesz idoben sztint 
meg ennek a sportteriiletnek a hasznalata. Azert szolitom meg Onoket.

Verbs Tamas
Szeretnem jelezni, hogy en sem szemelyesen, ha jol emlekszem, Testiiletileg sem hoztunk 
olyan dontest, hogy melyik viragagyas hova kertiljon. Errol en nem tudok errol szamot adni.
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Radai Daniel Alpolgarmester fog meg valaszt adni.

Radai Daniel
Lenyugtattam magam, ugyhogy most nem mennek bele abba, hogy milyen allapotba vettiik at 
azt a telket, de maradjunk annyiban, hogy nem egy kacsalabon forgo ingatlan romlott le az 
elmult ket evben, ahogy arra Aniko is tett utalast az elobb. Azt se feszegetnem, hogy vajon 
milyen dontes kezdemenyezte azt, hogy a JGK-nak at kellett sok onkormanyzati forras 
hasznositasaval at kellett rakni a noveny boxokat egy vadiuj gumiburkolatu sportpalyara. 
Minden bizonnyal egy rendkiviil megalapozott dontes eldzte meg. Azt szeretnem mondani, 
hogy egyetertek az udvar hasznositasaval, en szemely szerint annak is nagyon oriilnek, ha az 
itt kapcsolodo onkormanyzati telkekkel a kbvetkezo evekben egy nagyon melto es izgalmas 
kozossegi teret tudnank letrehozni. Egyebkent biztosan tudom, hogy a Tarsak a Teleki Terert 
Egyesiiletnek vannak ambicidi a teriilet hasznositasa es kozossegi hasznositasat illetden. Ezzel 
kapcsolatban sajnos meg nem volt lehetosegiink erdemi dbntest hozni, en nagyon bizom 
benne, es nem fogom azt igemi, hogy ket het mulva, de ez a sportudvar, illetve az egesz 
komyek, egy megfelelo kozossegi celu hasznositast kaphat. Ennyit szeretnek most csak 
hozzatenni. Koszdnom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Szili-Darok Ildiko Alpolgarmester szol hozza.

Szili-Darok Ildiko
Koszdnom szepen a szot. Megtalaltam egy fenykepen, amikor satrat allitottunk erre az 
udvarra a krizisidbszakban, akkor lefotoztam teljesen veletlentil. 45 923 425 forintba kerult a 
sportudvar.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Ha van esetleg meg kerdes, fejlesztesek, beruhazasok. 4, 13 es 16. Akkor 
keriink szepen a 4-eshez, inert 6 jelentkezett eloszor, koszdnom.

Bodis Lajos
Udvozlok mindenkit. Bodis Lajosnak hivnak. Nem akartam ebben a temaban hozzaszolni, de 
nagyon oriilok, hogy Betaine Szabo Aniko a Danko utcai sportudvar esetet folhozta, es 
kapcsolodom Radai Danielhez, aki azt mondta, hogy 6 nem firtatna ennek a helynek a 
tortenetet. En firtatnam. Azt gondolom, hogy ez a fejlesztes, a jozsefvarosi fejlesztesek 
allatorvosi lova, az elkovetett hibakat tekintve. Tortenetesen 2012 6ta en eleg sokat 
foglalkoztam ezzel, mindenfele onkormanyzati forumon, es most adtak az otletet, hogy 
javasoljam es kerjem, hogy valamilyen munkabizottsagi keretben es nyilvanosan es lakossagi 
reszvetellel es szakertdi reszvetellel, legyen alkalmunk megbeszelni, hogy ennek a 2009 
koriili tervezesetol az Alfoldi Gydrgy es Sarkany Csilla vezette Rev8 altal kitalalt 
koncepcidjatol kezdve, a Kocsis Mate es Sara Botondi keriiletmenedzsmenten at, a mostani 
ket evig mi tdrtent ezzel a hellyel. Borzaszto tanulsagos lesz, lenne a jovore nezve, ugyhogy 
kerem, hogy ez valosuljon meg. Teszek erte, reszt veszek benne, miikbdjenek egyutt, kerem 
szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, szeretnenk akkor a 16-os felszolalohoz egy mikrofont, jo? Es akkor utana 
joviink Onhoz, a 13-ashoz, koszdnom.
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Karap Gergb
Elnezest, a 3. ponthoz szeretnem a hozzaszolasomat idoziteni, elnezest.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik, akkor a 13-ashoz keriink szepen.

Laszlo Peter
Laszlo Peter vagyok. Ennel egy kevesbe fajsulyos kerdesem van, irasba fel is tettem. A Bacso 
Bela utcanak az allapota, ahol tbbb epitkezes zajlott, elsosorban a szalloda, meg egy 138 
lakasos tarsashaz es egyeb. Nagyon-nagyon rossz allapotban van az uttest, balesetveszelyes. 
Az irasbeli valaszukban azt irtak, hogy 2022 vegeig szandekoznak felujitani. En fenykepekkel 
egyiitt kuldtem az Onkormanyzatnak, hogy be van szakadva az uttest, ahol a viz ala aztatja, es 
ott gepkocsi fog beszakadni, nezzek meg a Bacso 6-8 elotti szakaszon ezt a lukat, valamint 
nagyon sok olyan, ami rongalja a gepkocsikat, balesetveszelyes meg rollerezok es egyebek 
elbotlanak rajta, szerintem ez nem halogathato 2022 vegeig. A masik problema, amit imak az 
irasbeli valaszukban, hogy ezeknek az epitkezesekkel nem sziiletett megegyezes arra, hogy a 
nehezgepekkel okozott karokat allitsak helyre. En dszinten szolva nem nagyon ertem, hogy 
nincs-e arra jogi lehetbseg, hogy amikor kiadnak egy kbzteriilet-foglalasi engedelyt, mert ezek 
az epiiletek az epitkezeshez, eveken keresztiil foglaltak a kozteriiletet, akkor ezek a feltetelek 
a foglalas-kiadasba bekeriiljenek, hogy a kbzteriiletbe okozott karokat helyre kell allitaniuk. 
Kbszbnom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Radai Daniel.

Radai Daniel
Hat ha az elbbb allatorvosi lovakrol beszeltiink, akkor ez a kovetkezo. Ez egy bsszetett 
kerdes, es nem akarok bsszevissza beszelni, hirtelen nem tudom, hogy szoban honnan 
kezdjem, de talan visszafele. Amikor kbzteriilet-hasznalatrol beszeliink egy epitkezes 
kapcsan, az elsosorban nyersen azt a kozteriiletet jelenti, amit az epitteto effektive felvonulasi 
teriiletkent hasznal, tehat itt rakja le a kiilonbozo eszkbzeit, amire sziiksege van, ezen a helyen 
teljes mertekben helyreallitasi kbtelezettsege van, illetve, hogyha egyertelmiien bizonyithatb, 
hogy az 6 felelossegebbl volt a csatlakozo uttest adott esetben kara okozva, akkor itt is elvileg 
el ilyen, de ez elbfeltetelezi, hogy egy nagyon preciz felmeres, kvazi tanulmany kesziil az lit 
allapotarbl, az epitkezesek megkezdese elott. A Bacso Bela utcaban nem tortent ilyen, meg 
akkor sem, amikor latszodott, hogy itt peldaul harom epitkezesrbl lesz szo. Ut kbzben mar 
karmenteskent tbbbszdr felmeriilt ez a helyzet, es alapvetden en ugy tudom, hogy elodeink is 
prbbaltak szoban rabirni es garanciat kapni az epittetoktol, hogy ebbe a problemakbrbe ok 
majd beteszik, amit be kell tenniiik. Ez a szobeli megallapodasdi ez megmaradt, mi ezt 
tovabbvittiik, es arra, hogy az utnak a minimalisan sziikseges helyreallitasat megtegyiik, es az 
ezzel kapcsolatos netto, azt hiszem, hogy 12 millio forintos osszeget, ezt JGK-s kollegak meg 
tudjak erositeni pontosan, erre kaptunk ugyanigy szoban jelzest, hogy erre van hajlandosag. 
Az az igazsag, hogy ez jelen alias, es jelen jogi kbriilmenyek kbzbtt inkabb egyfajta 
megegyezes, mintsem kotelezettseg vallalas. Ez jutott a Danko utcaban is el, ahol 
nyilvanvaloan, aki arra jart az elmult hetekben, lathato volt, hogy tbbb besiillyedes, sot, egy 
kis tiilzassal egy krater is letesiilt, ami szinten, nyilvan az epitteto, nehez megallapitani, hogy 
nem az epitkezeshez kbtodik, ezzel kiizdiink is. Tehat itt van egy szerencsetlen helyzet, ahol 
az Onkormanyzat egy kicsit targyalastechnikai eszkbzbkkel probalja ezt a helyzetet orvosolni, 
es kbzben en azt erzem, hogy a lakossag elvarasa az, hogy ne egy rbvid aszfaltozassal 
prbbaljuk orvosolni ezt a problemat, hanem plane most, amikor a Blaha Lujza ter megujul, ott 
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van a Rakoczi ter, hanem hogy egy tisztesseges utca megujitast, egy teljesen uj utca jojjon ott 
letre. Ennek nyilvan teljesen mas a koltsegvetesi kerete, ezek a szamitasok most kesziiltek el, 
most harom felujitasi iranyba vannak szamitasaink, a teljes, csodalatos megujitas az netto kb. 
130 millio forintra van most becsiilve, ami azert nyilvan mar egy olyan dsszeg, amihez az 
Onkonnanyzat a koltsegveteseben tud erdemi dontest hozni, es a beruhazok is ennek merten 
jarulnak hozza. Nyilvan, ha egy tarsashazban minden lakas el van adva, akkor kicsit kevesbe 
nagy a hajlandosag, egy szallodanak nyilvan nagyobb a hajlandosaga, hogy ehhez 
hozzajaruljon. Itt elindul kicsit a tekerges egymas iranyaba, hogy mit is tudunk ebbol kihozni. 
En azt gondolom, hogy most azt mindenkepp ki kell nyissuk, pont azert, mert latszodik, hogy 
itt valojaban melto megujitas az itt meg picit tavlatibb kialakitas, hogy az utca legfontosabb, 
legakutabb problemait gyorsan rendezziik, es akkor aztan lehet egy erdemi parbeszed. Most a 
Bacso Bela utca megnyitasahoz kapcsolodoan zajlik egy lakossagi konzultacio, es itt van egy 
olyan kerdes is, hogy mi a velemenye a Bacso utca jovojerol. Ugyhogy, ha ezt meg nem tettek 
meg, akkor varjuk szeretettel az eszreveteleiket ezzel kapcsolatban. Koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Van-e meg kerdes itt a fejlesztesek, beruhazasok temakorben? Ott nem 
latok szamot, de a holgynek vigyiink egy mikrofont.

Matolcsi Imrene
,16 napot kivanok, Matolcsi Imrene vagyok. Az irant szeretnek erdeklodni, fejlesztessel 
kapcsolatban, hogy a Nepszinhaz utcaban a fidesz Onkormanyzat idejen elindult egy terv, a 
BKK-val egyiitt, hogy a Kiss Jozsef utca, Nepszinhaz utca, Blaha Lujza ter egyszerre lesz 
felujitva. Na, most a Kiss Jozsef utca, Nepszinhaz utca sarkat kettoszbr csinaltak meg, eloszor 
megcsinaltak fekvohellyel a csoveseknek, masodszor megcsinaltak ugy, hogy most a kutyakat 
oda hordjak, de viszont a 99-es busznak a helyet nem jeloltek, arrol volt szo, hogy kiviszik a 
99-es busz vegallomasat, miutan ott nem lehet kozlekedni, balesetveszelyes. Ha valaki lelep a 
vegallomason a jardarol, nem tud eltolni rendesen egy gyerekkocsit, lelep a jardarol, nagy 
forgalom van, dugo van, nem lehet rendesen kozlekedni. En az irant erdeklodom, hogy ennek 
a fejlesztese mikor kezdodik el, hogy a 99-es busz. Vagy peldaul ott van a leszallohely a 
Nepszinhaz utca 14. elott, a 99-es busznak, ott, ahol lakasok vannak, es az ablakok alatt piifog 
a busz. En mar telefonaltam, irasban is valaszoltak, azt mondtak, hogy nyaron azert, hogy a 
klimat miikodtessek addig, amig beszallnak az utasok, telen pedig azert, hogy ne szalljanak 
hideg buszba. Ezt azert meg kellene sziintetni, mert senki sem fizeti annak az egeszsegi 
allapotat, aki ott megbetegszik abba a hazba, es a komyeken. Se telen, se nyaron nem lehet 
kozlekedni, mert biidos van. A masik fele meg a vegallomas, es a vegallomason meg oda 
jarnak le a vecebe a buszvezetok es ott van a pihenojtik is, az is egy abszolut egeszsegtelen 
dolog, ami ott van. Erdeklodom a fejlesztes irant, koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Kerdezem Radai Daniel Alpolgarmester urat, koszonjiik.

Radai Daniel
Nepszinhaz utcat is nehez elintezni egy mondatban, pedig ugy erzem, hogy kezdem untatni a 
kozonseget. Sziiletett egy ertekes koncepcio tanulmany es ez egy fontos kiindulo elem az utca 
fejlesztesehez. Barkivel beszeliink abban az utcaban, mindig van valami uj szempont, amit 
figyelembe kell venni, eppen ezert a Nepszinhaz utca fejlesztese egy nagyon komoly es 
melyrehato szereplo, ugynevezett angol nyelven, stay colder kutatassal fog indulni, pont azert, 
hogy biztosan felmerjiik mindazokat a szempontokat, amik ezzel kapcsolatban leteznek. Itt 
mindenfajta, akar kozlekedesi beavatkozas, nyilvan onmagaban drasztikus eredmenyeket 
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kovethetne, plane erdemes tagabb kbmyezetben vizsgalni akar a forgalomcsillapitasi 
vivmanyokat. A Blaha Lujza teri torkolat szerintem az egesz varos egyik legmeltatlanabb 
helye, azt hiszem, nem kell sokat gyozkbdjuk egymast arrol, hogy ez egy problemas helyszin. 
A polgarmesteri program egyik kiemelt igerete volt ennek a rendezese. Az elmult masfel 
evben eleg sok erofeszitest tettiink. Van egyebkent egy BKK-s vendegiink is, ugyhogy, ha 
ugy erzi, akkor Tamas is majd valaszol erre a kerdesre. Annyit sikeriilt elerni egyelore 
rbvidtavon, hogy az itt parkolo buszok szama harmadara csokkent.

Matolcsi Imrene
Bovtilt a 99-es buszok parkolasa. Ott van a 217-es busz is.

Radai Daniel
Ezt feljegyeztiik, es akkor errol majd beszelniink kell. Itt az egyertelmu rovidtavu konkluzio 
az volt, hogy a parkolo buszok szama drasztikusan csokken. Mivel a vegallomas athelyezese 
mar egy nagyobb, fovarosi kerdeskor, ahol peldaul az elso kerulettel versenyziink, mert ok 
kapnak meg ezt a kiboviilo vegallomast, hogyha a Rakoczi uti buszokba lenne kotve ez a 
vonal. Ez itt egy szokasos, lesz meg mas tema is ma, ami majd hasonlo kontextusba fog 
helyezodni, a fovarosi kerdesek es mas keriiletek kapcsan. Ez egy hosszu egyeztetesi folyamat 
es hosszu forgalomszervezesi folyamat, ezt kaptuk igeretkent. Nalunk, hazon belt'll is eleg sok 
konfliktus van, en azt gondolom, hogy Eross Alpolgarmester ur a legnagyobb kritikusa ennek 
a sebessegnek, ahogy ez a folyamat zajlik. Ez egy tobb tiz eve nem megoldott, es kialakulo 
problemak, ugyanugy, ahogy a parkolas, en nem tudom azt igemi most mar, hogy ezeket 
honapok alatt rendezni tudjuk. Mar csak azert sem, mert az osszes tobbi szempont napirendre 
keriil, nem tudjuk egyik naprol a masikra barhova mashova athelyezni ezt a vegallomast, meg 
akkor sem, ha egyebkent nagyon szeretnenk, es egeszen kaotikus ez az allapot is, 
akarhanyszor megyiink, akar mi magunk ott vegig, akkor minden alkalommal benniink van, 
hogy van mas elkepzelesiink is erre a helyre. Koszonom, sajnalom, hogy most relative egy 
pesszimista valaszt kellett, hogy adnom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik, most Eross Gabor Alpolgarmester ur szol hozza, es utana, hogyha a BKK 
jelenlevo kepviseldje, koszonjiik.

Dr. Eross Gabor
Igen, csak roviden, valoban, kiegeszitem Alpolgarmester urat es aztan varjuk szeretettel a 
BKK valaszat, a kornyezet es klimavedelemert felelos alpolgarmesterkent es a korzet, a 
Nepszinhaz utca egyeni kepviselojekent azt gondolom, hogy teljesen igaza van, es valoban, en 
is eleg tiirelmetlen vagyok. Volt mar jo par probalkozasunk a fovarosnal illetve a BKK-nal, 
hogy ez a problema megoldodjon, en azt tudom csak igerni, ahogy most is lehetoseget kap a 
BKK tisztelt kepviseloje, hogy tegyen valami konkret igeretet nekiink, ha ez esetleg nem 
tortenne meg, akkor addig-addig fogjuk kerdezni, es addig-addig fogunk targyalni, amig ez a 
problema megoldodik. Tenyleg nem tarthatb egy ilyen komyezetterheles ott hosszu tavon. 
Barmilyen regi is a problema, nem miattunk jott letre ez a helyzet, de nekiink kell 
megoldanunk, ugyhogy ezen vagyunk, koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, es akkor keriink szepen ide egy mikrofont.
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Strang Tamas
Szep jo napot, kdszdntdk mindenkit. A BKK kepviseleteben, Strang Tamas vagyok. Nem 
konkretan hozzam tartozik a tema, de annyit el tudok mondani, hogy ismert a problema, es 
valoban, a fovarosban is kiemelten kertek a BKK-tol, hogy erre talaljon megoldast. Nyar 
vegetol mar a BKK bevonasaval komplexen vizsgaljuk, itt valoban, Radai Danielhez 
csatlakozva, vegallomas letesitesetol elkezdve, komplexebb vizsgalatrol van szo. En most 
igeretet nem tudok, de napirenden van es vizsgaljuk ennek lehetoseget. Azzal szeretnem 
megnyugtatni a tisztelt tema irant erdeklodot, hogy reszleteiben vizsgaljuk es probalunk 
megoldast talalni ra rovid idon beltil. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Meg Radai Daniel.

Radai Daniel
Annyit szerettem volna mondani, es ez csak egy ilyen sovany vigasz, hogy szakmailag is a 
fovarosban en ugy erzem, hogy teljes konszenzus es egyetertes van ennek a buszvonalnak a 
meghosszabbitasara illetve bekotesere, mas nem, a budai vonalakba, es tulajdonkeppen a 
reszletkerdeseken van a hangsuly, es pont ezert is, en egyebkent bizom abban, hogy belathato 
idon beltil lehet eldrelepni ebben az iigyben. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Tovabblepnenk a harmas temakorre. A 20-as szammal meg jelentkezik 
egy ur, akkor kerjiik szepen. Lakhatas temakorben jelentkezik, vagy a fejlesztes? Fejlesztes, 
jo. Akkor keriink szepen ide a 20-ashoz, es azt szeretnem kemi, hogy aki lakhatas temakorben 
szdlna hozza, az most tegye fol a felszolalolapjat. Jo, akkor 18-ashoz keriink majd, 16-os, 2- 
es. De akkor elobb a 20-as, aztan a 10-es es lesz meg a 6-os. Fogjuk mondani, koszonjiik.

Bonyhard Elek
Jo estet kivanok! Bonyhard Elek vagyok es egy szinten tobb evtizedes problemat szeretnek 
folvetni, aminek jo lenne a vegere jarni. Kbztudott, hogy a fovaros es a keriilet kbzmiivei 
milyen rossz allapotban vannak, ebbol kiilonosen kirivo a csatornak helyzete. Az Ulldi lit 
menten folyamatosan evente, a nagy esozesek eseten betdr a viz, millios karokat okoz, es ez, 
ha legalabbis enyhiteni lehetne, tudom, hogy nem egyediil a keriilet, hanem a fovaros 
problemaja is, de azert kerem a keriileti vezetest, hogy probaljanak ennek utanajami, azokat a 
csatornakat ki kellene tisztitani, rendbe kellene tenni, illetve atemelokkel, egyebekkel meg 
lehetne oldani, legalabbis meg kellene csinalni. Egyik alkalommal sikeriilt elerni a 
csatornazasi miiveknel, amely raadasul Jozsefvaros tertileten szekel, hogy kitisztitsanak egy 
szakaszt. Onnan minden eld keriilt, meg elcsinalt gyerek is, hihetetlen, hogy mi van ezekben. 
Nagyon elhanyagoltak, tehat az lenne a keresiink, a helyi lakok es az Onkormanyzat 
erdekeben is, hogy probaljanak a fovarossal karoltve, illetve a csatornazasi miivekkel 
egyeztetve vegig vinni ezeket a tisztitasokat, javitasokat, inert tenyleg minden evben millios 
karok keletkeznek, es ez nagyon kellemetlen a helyben lakok, komyeken lakok, de az 
onkormanyzat ingatlanjai reszere is. Ugyanis nagymertekben romlik az ingatlanok allaga 
ettol. Koszonom szepen.
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Bekesi Zsuzsanna
Erre a kerdesre majd a Fovarosi Csatomazasi Miivek jelenlevo kepviseldje fog valaszolni. Es 
akkor kemenk szepen egy mikrofont a 10-es es 18-as felszolalohoz. Koszonom.

Suranyi Erika
Suranyi Erika vagyok, nem tudom pontosan, hogy a Piko Andras Polgarmester urhoz vagy a 
Szili-Darok Ildikohoz tennem fel a kerdesem. A Kalvaria utca 10-es lakas triologia. Ugye ami 
mar nagyon regota folyik es sehonnan nem kapunk valaszt. Piko Andras urtdl parszor 
elcsepve, nagyon sok verziot hallottunk. Nem tudja miert lett kiveve a bontasbol, nem volt 
benne, kaptunk veglegeset, nem kaptunk. Nem foglalkoznak sehol veliink. A 19-20-as bontasi 
tervet nem tudjuk kikemi, legalabb itt legyen szives es adjon valaki erre nekem valaszt, mert 
mindenki le se toj minket elnezest, magasbol ez tigy kapcsan.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik, a kerdesre majd a JGK jelenlevo kepviseldi valaszolnak. Es akkor a 18-ashoz 
szeretnenk egy mikrofont. Egy pillanat tiirelmet, a mikrofont rogton vissziik, ott van mar a 
mikrofon.

Budahazi Gusztav
En eredetileg a hazirend iigyben.

Bekesi Zsuzsanna
Bocsanat, a nevet legyen szives eloszdr. Koszonjiik.

Budahazi Gusztav
Budahazi Gusztav vagyok, dnkormanyzati berlo. Megkaptam a valaszukat, amelybol csak az 
egyikre helyeznek sulyt, az pedig nem mas, mint a fontos jogszabalyokat is tartalmazo 
hazirend iigye. De az ur akinek nem tudom a nevet, es egy nagyon erdekes hozzaszolast tett a 
csatomak iigyben, engedjek meg, hogy a lakhatashoz oly modon es a hazirendhez oly modon 
kapcsoljam, hogy ugye, mint tudjak az MMP Magdolna-program kereteben a mi hazunk volt 
az, ahol lenyegeben egyediil szervezodott meg a pince takaritasa, amely 12 kontener szemetet, 
allattetemet es egyebet takaritottunk ki. Na, most azota, eppen a hazirenddel is 
bsszefuggesben, reven teljesen kaotikus lakhatasi viszonyok, kb. egy, masfel ev utan, teljesen 
tonkrementek a pincek, a meg a kobmeter szamra elfolyo vizek, az amugy is rossz 
vezetekekbol, tehat ez nagyon-nagyon bsszefugg a lakhatasi szervezettsegevel, es koszonom a 
lakdtarsunknak, akit nem ismerek szemelyesen, hogy ezt fblhozta es most, remelem nem 
porgott le az idom, szeretnek erdemi eszreveteleket tenni a hazirenddel kapcsolatban. Csak 
ezzel kapcsolatban, a masik kerdesemet nem kivanom nyilvanosan most itt forszirozni, leven, 
hogy szemelyi erzekenyseget erint. Mi, egy masfel evvel ezelott, kimondottan a Polgarmester 
urnal kezdemenyezttik a lakhatasi viszonyoknak az ujratargyalasat, evtizedek 6ta nem letezo 
hazirend kereteben. A Polgarmester ur masnap reggel mar valaszolt a beadvanyunkra, illetve 
az irasbeli felszolalasunkra, es azt igerte, ott nagyon reszletesen es korrekten reszletezte, hogy 
milyen lepesek fognak ebben megtortenni. Legnagyobb sajnalatunkra az tortent, hogy 
mindmaig masfel ev utan semmi nem tortent ebbe. Tudom, hogy ez nagyon nyeglesegnek hat, 
hogy semmi, mert valami azert tortent, neha kijottek, ez meg az. De egyet tudniuk kell, hogy 
mindaddig, amig nines remeny a hazirend betartatasara, addig az Onkormanyzat, sajnalattal 
kell ezt mondanom, a vonatkozo torvenyeket negligalja, nem tartja be. Azt valdszinuleg most 
mar egyre tobben tudjak, hogy a veszesen fogyatkozo dnkormanyzati berhazak, es most 
maradjunk a szazas hazaknal, dilerek, lakas iizerek markaban van a lakasok tiilnyomo resze, 
es miutan ez enyhen szolva is jogellenes, kriminalis, ilyen alapokon nem lehet semmifele 
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hazirendet alapozni, annyit er, mint halottnak a beontes. Az, hogy ebbol ket ev ota egy 
tapodtat sem leptiink elore, es raadasul az van, hogy azok a torvenyt nem tiszteld lakotarsaink, 
akik tobbnyirc illcgitim lakok, latva azt, hogy scmmifclc tcnylcgcs rcndtartasi intczkedes nem 
tortent, tenyleg verszemet kaptak es guny targyaiva valtunk, fenyegetes targyaiva valtunk, 
azok, aki ezt kezdemenyeztiik, hiszen ugye a reszeg iivoltozes, verekedes es sorolhatnam meg 
mi minden, erre azert jott egy-ket ejnye bejnye valasz, de ugye csak azt lattak, hogy fiityiilnek 
ra. En irtam Molnar Gyorgy fotanacsado urnak a sajat e-mailjere, nem leven onkormanyzati 
cime, ezzel kapcsolatban, es serelmezte, hogy egyaltalan dt megkeresem azon az emailen, 
amit 6 adott nekem kbzlesre, amelyben azt kifogasoltam elsosorban, hogy semmifele neven 
nevezheto modon nines szamon kerve a szerzodo fel, berlo ebben a formaban, es a Molnar 
tanacsado ur kezdemenyezesere nem jott letre az a termeszetesnek es kezenfekvonek latszo 
intezkedes, hogy a hazirend, ami meg egyszer mondom, fontos jogelemeket is tartalmaz, hogy 
a szerzbdes eleven resze legyen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Lejart a ket perc.

Budahazi Gusztav
Akkor engedje meg, hogy egy javaslatot tegyek kivetelesen, miutan ket ev utan nem jutottam 
szohoz. Azt javasolnam az illetekeseknek, hogy nagyon zaros hataridon beliil, ezt az egeszen 
kaotikus allapotot, miutan mi, lakok kezdemenyeztiink, es ebben tortentek mindenfele 
informalis beszelgetesek, most a napokban peldaul a Mandak-hazba, de mi, az a berloi 
csoport, ami nagyon nagy nagysagrendben vett reszt ezen julius 30-an, azt kerjiik, hogy 
ezeket a kerdeseket egy tisztazo, rendes forum kereteben haladektalanul tiizzek napirendre. 
Nagyon szepen koszonom a turelmet.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Akkor, ha jol ertem, itt a hazirend betartatasa az, amirol szolt nagyjabol ez 
a kerdes. Elhangzott a harom kerdes, most akkor a valaszadas sorrendje, a 20-asra a Fovarosi 
Csatornazasi Miivek kepviseldjehez keriink szepen egy mikrofont.

Gerofi-Gerhardt Andras
Koszonom szepen. Gerofi-Gerhardt Andras vagyok, a Csatornazasi Miivek 
haldzatiizemeltetesi igazgatoja, ugyhogy pont talalt a kerdes. Azt muszaj javitanom, hogy a 
csatomarendszer sem ebben a keriiletben sem a tobbi keriiletben nines elhanyagolt allapotban, 
a miivek egy jol felkesziilt gardaval folyamatosan iizemelteti a rendszert. Termeszetesen, 
amirol beszeliink, az intenziv csapadekok eseten keletkezo problema. Azt tudni kell, hogy a 
belso keriileteknek a csatornarendszere egyesitett rendszerii. Ez azt jelenti, hogy amikor esik 
az esd, akkor ugyanaz a cso viszi el a vizet, mint amelyik a szennyvizet vezeti el. a 
csatornarendszernek van egy befogado kapacitasa, hogyha intenzivebb esd esik, mint amennyi 
fizikailag elfer a csatornarendszerben, akkor az csak kesleltetve fog tudni lefolyni. Ilyenkor 
elofordulhatnak atmeneti problemak, de van egy kozponti iigyeletiink, amely folyamatosan 
fogadja a bejelenteseket es kivizsgalja az elonteseket es segit a lakossagnak. Ebben hiba 
nines. Na most emlitette, hogy csatomatisztltas kapcsan tapasztalta azt, hogy a kollegaink 
mindenfele olyan oda nem valo drogokat szednek ki a csovezetekbol. Ez egy problema, tehat 
a csatornarendszerben szennyviznek van helye, masnak nines es eleg komoly problemat okoz 
nekiink, hogy olyan idegen anyagokat kell eltavolltani a rendszerbol, ami egyszeriien nem oda 
valo. De dolgozunk ezen es hogyha eszrevetel van, problema, akkor allunk rendelkezesre es 
folyamatosan fogadjuk a bejelenteseket, kimegyiink a helyszinre, akar a bejelentokkel 
kdzbsen es minden bejelentesre megtessziik a sziikseges intezkedest. Koszonom szepen.
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor most a 10-es felszolalo, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont es a 
Hazirend betartatasaert al8-as is. Bocsanat egy pillanat meg, Eross Gabor alpolgarmester a 
csatomazashoz.

Dr. Eross Gabor
Csak egy bovitett mondat roviden, nyilvan nagyon szakszeru valaszt kaptunk es koszonjuk 
szepen. A Klimavedelmi Intezkedesi Terv kapcsan foglalkoztunk azzal, hogy ezek a 
villamarvizek, amikrol beszeliink, es amik ezeket a problemakat okozzak ugye az 
eghajlatvaltozas kovetkezteben egyre gyakoribbak, egyre gyakoribb az az idojarasi esemeny, 
hogy hirtelen nagy mennyisegu viz zudul le. En ennek kapcsan olyan tajekoztatast kaptam, ezt 
lehet, hogy meg ezzel ki lehet egesziteni a Csatomazasi Muvek valaszat, hogy azert be- 
beepul itt-ott, de lehet, hogy nem kello mennyisegben zaportarozo, kisebb zaportarozok a 
rendszerbe es nyilvanvalo, hogy az eghajlatvaltozas es a sok villamarviz karos 
kovetkezmenyeinek elkeriilesere, akkor ezt a folyamatot fel kell gyorsitani es akkor 
Jozsefvaros kiilonosen, hiszen egy mocsarra epiilt a keriilet. Kiemelt szerepet kell, hogy 
kapjon ebben a munkaban es akkor szeretnenk meg tobb zaportarozot vagy ne ontse el a 
pinceket es az utcainkat a viz, koszonjuk.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonom szepen es akkor most a 10-es felszolalo.

Novaczki Eleonora
Udvozlok mindenkit Novaczki Eleonora vagyok. A Kalvaria utca 10. szam alatti ingatlannal 
kapcsolatban azert nem sikeriilt kikemi az onkormanyzattol a bontasi jegyzeket, mert hogy 
nem is volt az elozo evekben bontasra kijelolt listan ez az ingatlan.

Bekesi Zsuzsanna
Elnezest kerek, hogyha hozzaszol, akkor azt mikrofonba, jo, mert ezt igy nem halljuk, 
koszonom. Pillanat a valasz utan vissza fogja kapni, jo?

Novaczki Eleonora
Errol most azt gondolom, hogy bovebben nem nagyon tudunk konkret informaciot adni, hogy 
mi lesz az eptilettel a kovetkezo koltsegvetesi evben, a tervezes folyamatban van. A Hazirend 
pedig a berleti szerzodessel kiadasra kertil minden uj berleti szerzodes eseten a berlok reszere, 
igy azt gondolom, hogy a torvenyi felteteleket teljesitjuk. A hazirend, egyeztetesek utan az 
marad benne a hazirendben, ami a jogszabalyok alapjan a hazirendnek a resze lehet. Az uj 
hazirend az uj lakasrendelettel elfogadasra keriilt szeptember 1-tol hatalyos es az uj tablak 
legyartasa folyamatban, ugyhogy a hazba ki fog keriilni az uj tabla is. Lenyegi tartalmaban 
nagy valtozas egyebkent nincsen, mint a korabbi hazirendekben. A betartasara mindent 
megtesziink, ami lehetosegunk. Azt azert figyelembe kell venni, hogy jelenleg a pandemiai 
rendelkezesek vannak ervenyben es peldaul kilakoltatni nem lehet ebben az idoszakban. 
Azokat sem tudjuk kitenni, akik renitens magatartast tanusitanak, tiirelmet kell kemiink, 
koszonom szepen.
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, sajnos a felszolalo az nem tartozkodott a teremben a valaszadas idejere, 
ugyhogy akkor, hogyha van a 10-es.

Suranyi Erika
Nekem akkor egy olyan lenne ehhez a dologhoz, hogy a Zsidi Lajos ur is megmondja, hogy 
benne volt a bontasi tervbe es meg egy kerdes. Mi az onkormanyzat hibajabol nem tudunk 
atjelentkezni vissza a Kalvaria utcaba a Magdolnabol. A Magdolnaban most mar laknak, de 
ugyanoda vagyunk bejelentve es akkor ez nem iitkozik egy kicsit? A masik fele meg akarhova 
irok, mar 8 honapja megalias nelkiil tertivevenyesen, mindenhogy kiildok levelet, nem allnak 
szdba az emberrel, meg sem hallgatjak. Most akkor elmondhatnak, hogy mi a helyzet, de 
hogy benne volt a bontasiba az is biztos.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, azt gondoljuk azert, hogy ez egy egyedi iigy, ugyhogy kint az asztalnal 
kellene az ilyen egyedi iigyeket rendezni, sajnos ez nem feltetleniil a kozmeghallgatashoz 
tartozik. A bontasi tervre megadta a valaszt a kollegano, nem tudom, hogy akkor kerjiik, hogy 
ismetelje meg a bontasi tervre a valaszt jo.

Novaczki Eleonora
Akkor egy pontositast szeretnek tenni. Az On altal emlitett kollegam, a kollegak altal emlitett 
bontasi terv az egy terv, nem az onkormanyzat altal elfogadott bontasi terv, ez egy javaslat 
egeszen addig, amig az onkormanyzat arrol nem dont, hogy egy epiiletet le kell bontani, addig 
az csak egy javaslat a tulajdonos fele, hogy mit tegyen az ingatlannal. Ahhoz, hogy le 
lehessen bontani az onkormanyzatnak konkret dontest kell hoznia. Ilyen dontes nem sziiletett.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, tovabbmennek akkorjo a kovetkezo 3 kerdes, 16-os, ide keriink szepen egy 
mikrofont, utana a 12-es, a 2-eshez bocsanat, a 2-es es a 6-oshoz keriink majd egyet, de 
eloszor a 16-os.

Karap Gergo
Udvozlom a tisztelt Kepviselo-testiiletet es a jelenlevoket, Karap Gergo vagyok es Molnar 
Csilla es Sziics Attila lakotarsammal egyiitt szeretnek kerdezni. Nem valogatok, attol, aki mar 
erdemleges valaszt tud adni a kerdesekre. 5 rbvid kifejtendo kerdes, rdviden kifejtendo 
kerdesem van. Elso kbrben, hogy tarsashazaknak a kertiletben 2019. es 2020. evben 
benyujtott eletveszely elharitasat celzo palyazatai vannak bent elbiralatlanul az 
onkormanyzatnal. Milyen intezkedesek tbrtennek ennek az elegge nagymertekii lemaradasnak 
a potlasara? Ez az elso kerdes, hogy mikorra keriiliink majd sorra tulajdonkeppen?
2. A palyazatok koltseg kerete ebben a temakbrben evi 8.000.000 Ft. Figyelembe veve az 
epitoanyagarak emelkedeset, az epitoipar, hogy mondjam, az epitoiparral szembeni 
alkupozicionk hianyat ez rendkiviil minimalisnak tiinik. Van-e kezdemenyezes, van-e 
barmilyen intezkedesi terv arra, hogy ezt folemeljek akar az onkormanyzat reszerol, akar a 
fovaros reszerol? Nem valogatunk.
3. Eletveszely elharitasa erdekeben vegzett epitesi munkalatok tamogatasara benyujtott 
palyazatok erkezesi sorrendben biralodnak-e el vagy egyeb szempontok is szerepelnek a 
feldolgozas soran? Ezt jo lenne tudnunk, hogy mihez tudunk igazitani.
4. Mas konstrukcioban nyujtott segitsegnek az otlete fblmeriilt-e mar? Kamatmentes hitel, 
moratorium elrendelese, akarmi, ami ilyen helyzetben levo lakasoknak a lakdin segit, ide 
ertve az onkormanyzati lakokat is. A mi tarsashazunkban peldaul 6 onkormanyzati lakas van, 

17



tehat nem csak a sajat nevunkben beszeliink.
5. Ez egy ilyen segelykeres, hogy nem utasitjuk vissza az bnkormanyzaton kiviili dontesi 
potenciallal vagy penz folott rendelkezo aktoroknak a segitseget sem. Itt vagyunk, nem allunk 
felre a penz elbl! Jo? Egyertelmii vagyok, ugyhogy rbviden kifejtendo kerdesek, rovid valaszt 
szeretnek ezek sajnos meg beugro szintiiek, tehat tetelhiizas nem lesz. A Koris utca 5/B szolt, 
koszonjiik szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Akkor a 2-est kemem szepen, a 2-es felszolalo lapot, hova vihetjiik a mikrofont?

Orban Arpad
Koszonom szepen a lehetoseget, Orban Arpad vagyok es a Jozsef krt. -nal a Blahanal van egy 
lakasom. Ott viccesen kifejezem, hogy bekoltozott egy oligarcha. Ez nem vice, az tortent, 
hogy a belso udvarunkban megvasarolt 3 iizlethelyiseget es kialakitott 9 kis lakast. De ott 
azota jonnek-mennek, megy a drogkereskedes, megy a prostitucid, a mult heten volt egy 
keseles. A rendorseg is volt kint, de azt mondjak nekiink, hogy ez az ember ez olyan, aki ellen 
nem lehet allni. Szoval mindenkit lefizet nem tudunk semmit tenni, nines remenyiink. De nem 
csak az, az is, hogy nemesak a mi epiiletekbe van ez, mert ezek az emberek mennek tbbb 
epiileteken keresztul. Azt akarom kerdezni, hogy tud-e errol az onkormanyzat es tesz-e errol? 
Koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, a 17-es hez keriink szepen egy mikrofont.

Kalanyos Sandor
Jo estet kivanok, Kalanyos Sandor vagyok, udvozlom a gyulekezetet es a Bizottsagot. Azzal a 
panasszal szeretnek, hogy a hazam erdekeben en a Corvin negyedbe lakom es meg szeretnem 
kerdezni a polgarmester asszonyt, holgyet, biztos, hogy ismerds a nevem irtam en mar Onnek 
ezzel a kapcsan ketszer is, hogy meghallgatast kemek azzal az iigybe, hogy mivel a 
hazunknak a csatoma haldzati cso en lakasomban keresztul vezet el. En mar fordultam 
mindenhez es megmondom oszinten nagyon egeszsegtelen, meg van repedve mivel eterniteso. 
En megprdbaltam itt a keriiletben mindeniitt es megmondom oszinten, buz van minden, 
amikor lehuzza barmelyik lakotarsam ott a hazba wc-t lehet erezni es ez egyezsegtelen. En 
2002 ota vagyok a keruleti lakosa es nem tudom, hogy hoi all, meg volt arrol is terv, hogy 
lebontsak azt a ott ahol lakom a Bokay 50 hazszamot vagy felujitsak, a foldszinten lakom, 
nagyon jo komyek. Nines problema velem a hazban a magatartasommal is es szeretnem most 
itt erre valaszt kerni es a tisztelt Piko Andras polgarmester urtol is valaszt kernek, hogy majd 
a fogadodrara be fogok jelentkezni, ez most nem ide tartozik. Legyen szives fogadni, mert 
meg tobbet tudnek elmondani. Errol szerettem volna Onoknek mondani, kerem a 
segitsegiiket, koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor a 16-os felszolalo, a Gazdalkodasi Ugyosztaly fog valaszolni, 
keriink szepen ide egy mikrofont.
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Borbas Gabriella
Jo napot kivanok, Borbas Gabriella vagyok Gazdalkodasi Ugyosztaly vezeto, az 5 kerdesre 1- 
re valaszolnek, egy valaszt tudnek igazabol adni. Ebben a pillanatban 24 darab eletveszely 
elharitasra vonatkozo tarsashazi palyazat van bent az onkormanyzatnal, 24 darab. A 24 
darabbol 18 olyan van, amelyik hatha ugy tetszik prioritast elvez a maradek 6-hoz kepest, 
inert hatosagi kotelezes vagy barmilyen mas hatosagi velemeny alapjan kiilon ala van 
tamasztva az eletveszely elharitasra vonatkozo passzus. Szoval 18 olyan van, amelyik 
kulonosen fontos lenne. Most visszaterve a 24-re, a 24 osszesen 107.000.000 Ft vissza nem 
teritendo tamogatast es 107.000.000 Ft kolcsont igenyelt, tehat osszesen az ugye 214.000.000 
Ft. Ebben a pillanatban az onkormanyzat forrasai, tehat a koltsegvetes jelen allapota alapjan 
itt oktbber 21-en az eletveszely elharitasra vonatkozoan kimeriiltek. Tehat akkor tudunk a 
maradek 24 vagy akar csak 18 darab eletveszely elharitasra vonatkozo palyazatot beterjeszteni 
a Varosiizemeltetesi Bizottsag szamara dontesre, hogyha erre a koltsegvetesben forrast 
biztositanak, koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, a kovetkezo kerdesre a Jozsef koruttal kapcsolatban Piko Andras 
polgarmester es utana a Camara-Bereczki Ferenc kepviseld fog majd valaszolni es ha lehet, 
akkor a Renddrseget is megkerem.

Piko Andras
Szeretnek Onoknek valami remenytelit mondani, de dszinte leszek most, jelen pillanatban 
csak ki tudnam egesziteni azt, amit Borbas Gabi elmondott. Abban remenykedem, hogy a 
kdltsegvetesiinkben tobb lehetosegiink lesz jovore, mint amennyi iden volt. Tudjuk, hogy ez 
egy rettenetesen komoly problema. Raadasul, hogyha jol emlekszem Onok a Koris 5-bol 
jottek? Ott van egy mas problema is, az Onok mellett levo epitkezes. Az kerem majd Onoket, 
hogy ezzel kapcsolatban van informacionk, tudjuk, hogy ez egy regi tortenet, ott lathato a 
szelen egy fiatalember Illes Peter a kabinetvezetonk. Szeretnem, hogyha folvennek vele most 
a kapcsolatot, lehet, hogy tud Onoknek segiteni. Nincsen nala penz, de talan, talan a a 
problemanak a masik reszet, ugye nines? Jo, oke, de a problemaiknak mas reszeben talan 
tudunk segiteni, a 80.000.000 valoban nagyon keves. Nem 8.000.000 volt, hanem 80.000.000 
volt erre az evre. Tenyleg azon mulik, hogy az onkormanyzatnak milyen a koltsegvetesi 
helyzete. Nagyon remenykediink abban, bar ebben az iigyben masfajta informaciok is 
elkezdtek keringeni. Nyilvanvaloan a kormany nemsokara meghozza azt a dontest, hogy az 
onkormanyzatok gazdalkodasat ebben az evben korlatozo intezkedesek fonnmaradnak-e, 
megmarad-e a ...nak az elfelezese, ez azert eleg sokat fog majd a mi koltsegvetesi 
mozgasteriinkon is alakitani. En nagyon remenykedem, hogy ezt feloldjak majd es abban az 
esetben akkor erre is, mint ahogy a sajat onkormanyzati lakasaink es hazainak a felujitasara is 
tobb jutna, mind a ketto egyarant fontos es mondom, arra kerem majd, hogy akkor a Peterrel 
vegyek fel a kapcsolatot. Ami a Jozsef kdrutat illeti, mindig elojonnek ilyen tortenetek. Egy 
valamit tudok mondani, hogy soha nem volt meg olyan, hogyha ilyen lakossagi panasszal 
megkertem, megkerestem volna a rendorkapitany urat. akkor ne azonnal intezkedtek volna 
ebben az iigyben. Az onkormanyzat, hogyha kap egy ilyen jelzest, akkor mivel nem az 6 
felelossege a kdzbiztonsag, mi csak ebben az iigyben segito partnerek tudunk lenni vagy 
informaciot tudunk adni, vagy hogyha onkormanyzati berlakasban tortenik valami olyasmi, 
akkor nyilvanvaloan egyiittmiikddunk. De ilyen esetben mindig a rendorsegnek tudunk mi is 
szolni. Nyilvanvaloan en nem gondolom azt egyebkent, hogy a polgarmestemek a bejelenteset 
mas elbiralasban reszesitene a rendorkapitany, mint egy jozsefvarosi lakoset. Talan lehet, 
hogy mivel ismeri a telefonszamomat hamarabb veszi fel. Szoval egy valamit tudok csak 
mondani, hogy a rendorseg ebben az iigyben nyilvanvaloan el fog allni. Szerintem azt nem 
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nagyon szeretnem, hogyha Jozsefvarosban turnenk, szerintem ok se szeretnek, hogy a maffia 
bekoltozzon barhova, ez nagyon-nagyon rosszul hangzott. Kapitany ur majd gondolom, hogy 
kiegesziti, amit mondani akartam.

Bekesi Zsuzsanna
Akkor hogyha lehetseges, akkor Camara-Bereczki Ferenc, aztan a rendorkapitany es utana 
Szilagyi Demeter kepviselo.

Camara-Bereczki Ferenc
Koszonom szepen a szot es iidvbzlbk mindenkit, en Camara-Bereczki Ferencz vagyok, az 
illetekes Varosiizemeltetesi Bizottsagnak az elnbke es arra a kerdesre, amit foltett, hogy 
milyen sorrendben dontiink. Azt a valaszt tudom adni, amit az elobb iigyosztalyvezeto 
asszony is fblsorolt. Jelenleg 24 palyazo van bent, korabban igyekeztiink ugye a meglevo 
80.000.000 Ft-ot ugy felosztani, hogy ezt foleg a kisebb bsszegu tamogatast igenyld hazak 
eseteben, minel tbbb haz fele tudja nyujtani az Onkonnanyzat. Szamos olyan palyazat van 
benn, amelyek dnmagukban is tobb 10.000.000 Ft igenyelnek kiilonbozo eletveszelyes 
tetofelujitasokra vagy esetleg kkorfolyoso felujitasokra. Polgarmester ur pontosan tudja, hogy 
en vagyok az egyik olyan kepviselo, aki egyebkent folyamatosan nyiistoli azzal, hogy legyen 
tobb es tobb penz tarsashaz tamogatasra es egyeb mas palyazati formakra. Ugyhogy bizom 
abban, hogyha a koltsegvetesi helyzet valamennyire jol alakul, akkor a jdvd evben tobb 
forrast fogunk tudni erre a celra forditani es addig is ajanlanam figyelmiikbe a „Zold udvar” 
palyazatot, a „Vilagos kapualjak” palyazatot, amelyet most irtunk ki es hamarosan lesz egy 
„Gangzdlditesi” palyazat is. Valoban van a fovarosnal egy „Egig erd fu” nevu palyazat, 
bizunk benne, hogy jovore ez ujra ki lesz irva, illetve, hogy a fovaros es ki fog irni egyeb mas 
palyazatokat, melyek tarsashazakat tudnak tamogatni. De mondom meg egyszer, bizom 
abban, hogy a jdvd evben tobbet tudunk erre a celra forditani.

Bekesi Zsuzsanna
Ide kerjiik jo ehhez, koszonjiik.

Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot Szilagyi Demeter (most mar hallatszik, koszonom), a Fidesz-frakcid 
tagja. Nem akarok ebbol most itt ilyen testtileti vitat nyitni, inert azert ebbol a szempontbol 
klasszikusnak nem mondhatd testtileti ules, de azt gondolom, hogy azert azt fontos hozzatenni 
(nem nyultam hozza, koszonom) a kepviselotarsam Camara-Bereczki Ferenc Miklosnak azert 
azt akkor javasolnam, hogy amikor tesziink olyan javaslatot a Kepviselo-testiilet szamara, 
hogy ezeket a forrasokat bovitsiik, akkor esetleg szavazza meg. Meghozza pontosan azert, 
inert a koltsegvetesben vannak olyan tartalekok, amelyekre tobbszor felhivtuk a figyelmet, 
amelyek jeloletlen celtartalekok, fuggo tetelek rendezesere 1,4 milliard forint ertekben, es 
ennek a terhere javasoltuk egyebkent ennek a keretnek a boviteset is. Tehat azt gondolom 
egyebkent polgarmester ur es a kepviselo-testiilet tobbseget ado frakcionak komolyan el 
kellene azon gondolkodni, ezeket a javaslatokat amiket megtettiink, ezeket vegyuk ujra eld, 
targyaljuk meg meg egyszer, inert hallatszik, hogy erre van igeny, van ra sziikseg, es nem 
szabad ezek mellett ilyenfonnan elmenni tobbet, koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, Piko Andras polgarmester meg.
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Piko Andras
El kell ismemem, hogy a Fidesz kepviseloi mindig nagyon fontos eelokra szeretnenek nagyon 
fontos es sok penzt elkbltetni, de hiszen ez is az ellenzeki kepviseldknek a dolga, tehat ezzel 
semmi gond nincsen. Az a kerdes, hogy van-e az onkormanyzatnak lehetosege erre. Szilagyi 
Demeter kepviselo ur jelezte, hogy egyebkent valoban decemberig egy 1,4 milliardos, az 
clbzb evekben bizonytalan statuszii penzbsszegnek az atvilagitasa, rendbetetele zajlik. Az a jo 
hirem, hogy ez meg fog tbrtenni, tehat szabadul fol forras. A rossz hirem az az, hogy 
amennyiben tovabbra is fennmaradnak azok a korlatozb intezkedesek, amelyek iden sujtottak 
az bnkormanyzatokat, tehat a hibanak az elvetele a dij- es beremelesi moratorium, akkor 
szamitasaink szerint 2021-ben egy 1 milliardos hiannyal fogunk indulni. Magyaran ezt a 
tartalekunkat ahelyett, hogy arra forditanank, amire szerintem is kellene, valosziniileg a 
mukbdesi koltsegeinknek a betomesere fogjuk, tehat magyaran az ovodakat, a bblesodeket, a 
szolgaltatasokat fbnn kell tartani, amelyek a kbtelezo feladataink. Barmennyire is fontos az 
Onbk tigye, azok bnkent vallalt feladatoknak tunnek, tehat sajnos a torveny arra kbtelez 
benniinket, hogy elbszbr a kbtelezo feladatainknak tegyiink eleget. Megis tovabbra is azt 
mondom, hogy abban remenykedem es tenyleg nagyon-nagyon szeretnem, hogyha jbvbre 
bbvillne az onkormanyzatnak a gazdasagi mozgastere, vagy legalabb valamennyit 
visszakapnank abbol, amit az elbzb evekben elvontak innen es abban az esetben 
termeszetesen minden ilyen jogos igenyt megprbbalunk majd kielegiteni, kbszbnbm szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen es akkor szeretnek kemi a rendbrkapitany urnak egy mikrofont, hogy a 
Jozsef kbrutas kerdesre tudjon valaszolni, kbszbnbm.

Molnar Gabor, BRFK VIII. keriileti Rendbrkapitanysag vezetbje
A Blaha Lujza ternel lakb ur, igaz, a Blaha Lujza temel lakik, kerdesenek arra a reszere, 
amugy a Rendbrseg kompetenciajara szeretnem valaszolni, ha jol ertelmeztem, akkor ott volt 
egy rendbri intezkedes valamilyen uton az informacio tudomasunkra jutott es ott intezkedtiink 
is. Nyilvan ezt meg fogjuk tenni a tovabbiakban is. Hat arra a felvetesere, hogy a kollegaim 
azt mondtak, hogy ott van egy olyan ember, aki barmit megcsinalhat, mert mindenkit lefizet, 
erre nem tudok reagalni. En nagyon valoszinutlennek tartom azt, hogy a kollegaim ezt 
mondtak, ketsegbe vonni termeszetesen nem tudom. Meg fogjuk vizsgalni, viszont hogyha ha 
meg ezen tulmenben uj informacioja van en arra kerem, hogy akkor juttassa tudomasunkra, 
akar szemelyesen, ha befarad, de hogyha kenyelmesebb akkor e-mailben is kerem, hogy az en 
nevemre megeimezve jelezze felenk, es akkor tovabb fogunk nyomozni, amennyiben ez 
indokolt. Nines olyan lakossagi panasz, nines olyan bejelentes, feljelentes, amire mi ne 
reagalnank, ugye a mellekelt abra is mutatja, hogy intezkedtiink. Ha tovabbi fejlemeny van 
kerem jelezze es tovabbra is fogunk intezkedni es segiteni, kbszbnbm.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor a 17-es felszolalb Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony es 
utana pedig a JGK reszerbl.

Szili-Darok Ildiko
Kbszbnbm szepen a szot, egyszerre valaszolnek Erikanak es Sandomak, mert van egy kbzbs 
pontjuk. Azt tudjak, hogy koriilbeliil hetente 40-50 egyeni megkeresest kapok, ami kiilbnben 
nem lenne sok, hogyha mindig a JSZSZGYK-nal dolgoznek, mert semmi gond ennyi iigyfelet 
az ember el tud latni egy het alatt bbven, viszont most vannak mas feladataim is, ezert nem 
minden iigyre en valaszolok. Ha ugy erzem, hogy szocialpolitikai kerdes, abban rogton 
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megkisereliink valamit tenni, de se a csatomaval nem tudok foglalkozni, se pedig azzal, hogy 
Erikanak meglegyen a lakcimbejelentese. Erika eseteben utananeztem a levelezesnek, azt 
hiszem, hogy 9 vagy 10 levelvaltas tortent mar az On iigyeben es Sandor is bejelentkezett 
hozzam a csatorna miatt, ezt en at is kiildtem rogton a JGK-nak, merthogy a csatomaval 
sajnos nem tudok mit kezdeni. Viszont ha vannak mas egyeb kereseik is, itt van Takacs Gabor 
ur a JSZSZGYK intezmenyvezetdje, legyszi allj fel egy kicsit, hogy latszodjal. Arra kerem 
Onoket, hogy mind a ketten keressek meg Gabort, hogyha vege a rendezvenynek es beszeljiik 
meg, hogy hoi tudna segiteni a JSZSZGYK. Mert azt gondolom, hogy az Erikanal mi nem 
lattunk semmi olyan iigyet, ami miatt ne tudna bejelentkezni. Elkepzelhetd, hogy egy szocialis 
munkas segitseget tud abban nyujtani, hogy mi az a problema, hogy a Kormanyhivatalnal nem 
sikeriil ez a bejelentkezes. Sandomal pedig az egyeb mas gondokra is. Higgye el, hogyha 
barmi olyan dolog van, ahol ugy latja, hogy kell rendeletet valtoztatni vagy valami, ossze kell 
fogni tobb teriiletet, akkor rogton lepiink, de az egyeni szocialis es ilyen iigyekben a 
JSZSZGYK hivatott arra, hogy kivalo szocialis munkasokkal segitsenek Onoknek. Kerem, 
hogy a sziinetben keressek meg Takacs Gabor urat es beszeljenek vele jo, Nagyon szepen 
koszonom es tovabbra is varom persze a kerdeseket. Nalunk bent Kabodi Katalin fogadja 
Onoket, hogy ha nekem irnak, vele talalkoznak. Sandomak ad idopontot, nyugodtan jdjjon 
hozza is, de elsodlegesen az, aki tud segiteni az a JSZSZGYK, koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, keriink szepen akkor Kovacs Ottonak, a JSZSZGYK igazgatojanak egy 
mikrofont.

Kovacs Otto
Koszonom szepen akkor valaszolok. A Kalanyos ur reszere adando valaszunk, amit az 
alpolgarmester asszony is mondott, allunk rendelkezesre egy egyeztetes kapcsan, osszehozzuk 
ezt a megbeszelest a JSZSZGYK vezetojevel, koszonom szepen.

Piko Andras
Bocsanat egyszerusitsuk az iigymenetet, legyen ez egy polgarmesteri fogadoora es oda 
elvarom Kovacs Otto elnok urat is, Ildikdt is es akkor mindenki ott lesz, es akkor 
megbeszeljiik azt, amit velem is akart, meg amit masokkal, jo, ez a legegyszerubb megoldas, 
ne jdjjon haromszor, eleg egyszer. Bartok Juli az asszisztensem meg fogja Onnel szervezni, itt 
van es akkor egy idopontot is egyeztetiink, jo, koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor a lakhatas temakoreben volt meg egy jelentkezonk a 6-os. Azt 
szeretnem kerdezni, hogy van-e meg valaki, aki a lakhatas temakorben kerdest szeretne 
feltenni. Igen a 6-ost azt vettiik, jo, mert akkor tovabb fogunk lepni a kovetkezo temakorre. 
Megkapta sajnos, megkapta a valaszt pont, amikor kiment. Volt valasz, volt, volt es akkor a 
24-es felszdlalo lesz, jo, es akkor ezek utan a lakhatas temakort lezarjuk, akkor a 6-os es utana 
majd a 24-es koszi.

Betaine Szabo Aniko
Igen, en tavaly vagy iden majusban olvastam a Molnar Gyorgy tanacsaddnak egy 
nyilatkozatat az onkormanyzati berlakasokrol, hogy elkesziilt a JGK a felmeresrol, es hogyha 
j61 olvasom, akkor 522 lakas volt, amit felujitandonak iteltek. Ezekkel a lakasokkal 
kapcsolatban szeretnek erdeklbdni, hogy van-e erre mar konkret iitemterv, mondjuk a 
kovetkezo ev vagy azutani ev, hogy hany darab lakast fognak palyaztatni, tehat van-e erre 
valami hosszutavu darabszam, mert azt latom, hogy szepen beindult a lakaspalyazat csak ugye 
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olyan kicsi mennyisegeket latok kiirva. Hazirenddel kapcsolatba berlakasban lakom, a tavalyi 
nyar folyaman lakossagi bevonassal az uj hazirendet megalkotta az onkormanyzat, amit ki is 
fiiggesztett a berhazakba es ennel a resznel nem tudtam itt lenni a lakossagi forumon, de 
felmeriilt bennem az a kerdes, ami a berleti szerzodeseknek is az egyik pontja, hogyha 
kozossegellenes magatartast tanusit a lako, akkor felmondhatjak a berleti szerzodest. A JKG 
kepviseldje fele szeretnek tenni ilyen kerdest, hogy volt-e ilyen szerzodesfelbontas, hogy 
renitens lako es kozosseg elleni viselkedes miatt felmondtak a berleti szerzodest, ez erdekelne 
engem. Meg egy utolsd kerdes, berlemennyel kapcsolatban, tehat a hazunk melygarazsardl 
van szo, azt az onkormanyzat havi X osszegert kiadja, lehet berelni melygarazst. Na most 
ennek a takaritasat, karbantartasat szeretnem a JGK-tol megkerdezni, mert en nyaron 
bementem es nyilatkoztam, hogy szeretnem kemi, hogy azert legalabb havonta egyszer 
nezzenek be a melygarazsba, mert ugye lejtos a cucc es onnantol kezdve befolyik a pisi, a 
kaki, minden, a zacsko a melygarazsba. Tehat ugy gondolom, hogyha valaki kiad egy 
ingatlant X Ft-ert, illik takaritani. Ja, es, es meg egy javaslatom lenne berlakasokkal 
kapcsolatban: tarsashazaknal, ha jol tudom, evente van olyan, hogy kozgyules. Ezeken, 
hogyha van onkormanyzati tulajdonu lakas a hazban, akkor a JGK vagy az Onkormanyzat 
kepviseldje is reszt vesz. Ugy erzem, hogy a 100%-os onkormanyzati tulajdonban levo hazak 
ebbdl a szempontbol es azoknak a lakoi el vannak hanyagolva. Szeretnem javasolni a 
vezetoseg fele, hogy fontoljak meg azt, hogy legalabb egy evben egyszer az Onkormanyzat 
kepviseldje tartson egy lakogyulest vagy egy beszamoldt a hazban, ott a hazban, mint a 
tarsashazaknal, mert ugye, ugye, nem tudunk kerdezni, azt se tudjuk, mi tbrtenik a hazunkban. 
Lennenek biztos javaslataink, es sajnos meg nem tartunk ott, hogy ugye egyenileg 
kezdemenyezziink vagy csoportosan apellaljunk. Ugye, sok esetben nem jonnek az 
intezkedesek pikk-pakk. Leveleket nem akarunk imi, ugyhogy szerintem megerdemliink, 
mind a berlakok es a 100%-osban lakok, hogy egy evben egyszer a vagyonkezelo kepviseldje, 
vagy barki a tulajdonostol kijojjon a hazunkba, es tartson egy ilyen gyulest. Koszonom 
szepen!

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor szeretnenk ide egy 24-est.

Czinger Attila
Jo napot kivanok, en elkesve erkeztem Czinger Attila vagyok a Kobanyai ut 22-bdl. 
Mindenfelekepp ki kell jelentenem, hogy valogatott sportolo vagyok, eleg komoly szinten 
sportolok is. Olyan sportot csinalok most, olyan kuzdbsportot, amit Magyarorszagon nem 
igazabol van ember, aki meg meri megcsinalni, sot, a vilagon se. Ninjazut tanulok, Michael 
Dudikoff amerikai ninjatol, es fogok is kimenni vele egy amerikai filmbe forgatni. Es fel 
szeretnem kinalni a tehetsegemet es az erbmet polgarmester urnak, polgarmester asszonynak 
es a renddrfbkapitany urnak. Egy parszor sziiksegem volt az eromre, mert van a, a Gorog- 
hazban lakom a Kobanyai 22-ben, a kinai piaccal szemben. Van ott egy nagyon komoly 
maffidzo a tarsasag. Mutatnek egy fenykepet a rendorfokapitany urnak, hogy mit szol hozza. 
Ez egy nyomorek ember, a laba ugy van itt, hogy ossze van nyomorodva teljesen. A gatyajan 
csuszik es egy maffiabanda kbtelezi ot, hogy kolduljon. Valamelyik nap, amikor mentem arra, 
akkor egy pasi megfogta a hatamat, hogy mit keresel itt, papa. Mondtam neki, hogy gyorsan 
tunjon el innen, de most nem errol akartam beszelni, hanem a Kobanyai ut 22-tol szeretnek 
kerdezni, a Gbrog-hazrol. Valdjaban lesz-e belole valami felujitas, es, hogy mellettiink, igaz- 
e, hogy talaltak hevizi termalvizet, es hogy a Torekves Muvelddesi Hazbol Kozlekedesi 
Muzeum lesz? Mikor a koszoruzas volt, ott volt a polgarmester asszony, nagyon sietniink 
kellett haza, mert le kellett takaritanunk a haz elott, mert eleg nagy szemet volt. A koszoruzas 
kozepen egy drill ember kihajtott volna Mercedesevel, ha kiengedtem volna. Mondtam neki, 
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hogy alljal mar meg, kiveszlek az autoddal egyutt, es feltoltelek, es nezelodhetsz. 
Polgarmester asszony ott volt es latta, hogy... Es azt szeretnem megkerdezni, hogy mi lesz 
avval a hazzal, tud-e mondani valamit polgarmester ur. Negy idos ember apolok barati alapon 
ingyen, most mar ket nenit is, mert bsszetortek magukat, es kidobtak a korhazbol oket. Harom 
helyen dolgozok, es meg ezt is megcsinalom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor a JGK-hoz keriink szepen egy mikrofont ide.

Novaczki Eleonora
Folirtam a kerdeseket kozben. A lakasok felujitasa az iitemezetten fog megtbrtenni. Ilyen 60 
palyazat, 60 lakaspalyazatot tervez az Onkormanyzat evente, de a lakaskoncepcio keszitese 
folyamatban van, az eldont minden kerdest ebben a temaban, hogy hogyan keriilnek kiirasra a 
lakasok palyazatra. Itt nemcsak arrol kell beszelni egyebkent, hogy az tires lakasokat 
palyazatra hasznaljuk fel. Vannak az Onkormanyzatnak egyeb kotelezben ellatando feladatai, 
azokra is kell felujittatni az Onkormanyzatnak lakasokat. Azok azert nem palyazat formajaban 
fognak megjelenni, igy nem lesz olyan latvanyos a lakossag reszere. A hazirend eseteben, 
igen, a JGK felmond berleti szerzodeseket azert, mert a berlo nem tartja be az abban 
foglaltakat, renitens magatartast tanusit, a lakokat a mindennapi eletviteliikben zavarjak. Ilyen 
tortenik, ezek birosagi eljaras kereteben keriilnek lefolytatasra, ezert hosszabb idot vesz 
igenybe. Nem olyan latvanyos sajnos ez a tevekenyseg, mint amennyire latvanyosnak kene 
lennie. Igen, a Danko 40-ben a teremgarazst ismerjiik mi is, hogy ott eleg szep esemenyek 
szoktak tortenni. A takaritonknak eleg komoly kihivasokkal kell megkiizdenie, hogy ott 
rendet tudjon tartani. Es minden befolyik, igen, a teremgarazsba, ugyhogy ott takaritani kell 
sajnos. Kernem is, hogyha olyan talal, hogy nem megfeleloen tortent a takaritas, akkor 
nyugodtan jelezze felenk, es akkor koszonom, akkor szolok a takan'toknak mindenkeppen. 
Igen, 5 kerdes volt, mind az 5-re valaszoltam, koszonom! Es, igen, a lakogyiiles: 
termeszetesen nyitottak vagyunk a tarsashazi es az onkormanyzati gyiiles az ket kiilonbozo 
teny, hogy az egyikben a tulajdonosok arrol dbntenek, hogy mire fogjak forditani a 
befizeteseiket. Ez ugye ebben az esetben az Onkormanyzat kbltsegvetese. Az Onkormanyzat 
Kepviselo-testiilete dont rola. A tarsashazak kozgyulesein a berlo nem vehet reszt, az 
kimondottan tulajdonosoknak szol, de nyitottak vagyunk arra, hogy a lakoknak, a lakokkal 
folytassunk egyutt egy megbeszelest, es elmondjunk mindent, illetve meghallgassuk a 
berloket is, koszonom!

Bekesi Zsuzsanna
Akkor erre meg Piko Andras polgarmester valaszol.

Piko Andras
Anikonak volt egy olyan kerdese, hogy mi a hosszu tavii szandekunk ezzel az 500 valahany 
lakassal, Ugye, ezeknek az allapota nem ugyanolyan. Nyilvanvaloan szeretnenk folytatni ezt a 
palyazati, hogy mondjam, palyaztatast, amin hogyhajol emlekszem, 76 lakast palyaztattunk. 
Nyilvan ezeket a lakasokat kiilonbozo konstrukciokban kell majd, es ez a konstrukcio fugg 
attol is, hogy hogyan erdemes oket: felujitando, felujitott. Felujitasnal kozbeszerzest kell 
kiimi, stb. Tehat, hogy nagyon mas es mas iitemben, de nagyjabol talan ezt Kovacs Otto is 
vissza tudja nekem igazolni, hogy ugy szamoltunk, hogy a JGK kapacitasa az olyan, bar most 
felallitottak egy kiilon lakaspalyazati csoportot is. Remeljiik, hogy nagyon jol fognak majd 
dolgozni, de kb. 60-70 ilyen lakaspalyazatot tudunk biztonsaggal vallalni. Ez menedzselheto 
az Onkormanyzatnak. Nagyon sok penz kell hozza, a celunk, a politikai celunk az az, hogy 
ezek a lakasok ezek maradjanak onkormanyzati tulajdonban. Az Onkormanyzatnak nagyon 
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sok szocialis kotelezettsege van, torvenyi kotelezettsege is. Akkor tud ezeknek megfelelni, 
amennyiben ezek a lakasok onkonnanyzati tulajdonban maradnak. Azok, amelyeket 
ertekesitiink, azoknal altalaban az a legfontosabb szempont, hogy ilyen tipusu felujitasra vagy 
hasznositasra alkalmasak-e vagy nem. Es ugyanez a szempontunk a Szazas hazak eseteben is. 
Ugye, itt 2 egymassal versengo igeny van. Az egyik, amit itt is hallottunk, hogy a 
tarsashazaink, az Onkormanyzat tertileten, tehat a Jozsefvarosban levo tarsashazak is nagy 
gondokkal kiiszkodnek. Minden penz, ami felujitasra, az d problemaiknak a megoldasara 
megy, az nyilvan Jozsefvarost gazdagitja. De ugyanez a helyzet az onkonnanyzati Szazas 
hazak eseteben is, inert hogyha oda viszont nem kotiink penzt, akkor a folyamat az lesz, hogy 
ezek a hazak folyamatosan romlanak, romlanak, es egy ido utan le kell oket bontani, mert mar 
nem erdemes oket felujitani, es a vegen nem lesz olyan 135 hazunk. Tehat a celunk, a 
politikai celu megiscsak az, es most ez erre egy kicsivel talan tobb hangsulyt helyeziink, hogy 
ezeket a hazakat folyamatosan meg tudjuk menteni. Ami politikai vallalas, es amit tudok 
mondani, az ingatlanertekesitesbol szarmazo beveteleinket az Onkormanyzat nem engedi ki 
ebbol a szektorbol, tehat visszajuttatjuk az onkonnanyzati berlakas-allomany felujitasara. Es 
remenyeink szerint a kiilonbozo koltsegvetesi mozgastereknek az alakulasatol nyilvanvaloan 
szeretnenk tobbet a tarsashazakra is forditani. Es mivel Budahazi ur kint volt, ezert szeretnem, 
nem szeretnem, hogyha ugy menne el, hogy nem hallotta azt a valaszt, amit adtunk. Azt en 
kiegeszitenem: ha jol ertem, tul lassiinak talalta azt a folyamatot, ami a hazirendnek a 
megalkotasaval ert veget. Szerintem se volt gyors, de ebben az iigyben tenyleg nem akarok 
mentegetozni, nagyon sokat dolgoztak vele a Reszveteli Irodanak a munkatarsai. Itt azert a 
pandemia kozrejatszott ebben a dologban. Viszont a lenyeg, amirol beszelni akarok, hogy mit 
lehet tenni ennek a szabalyzatnak a betartasaert, mit lehet tenni a renitens lakokkal. Ugye, On 
ugy fogahnazott, hogy nagyon sokan vannak azok, akik drogdilerek, vannak olyanok, akikkel 
nagyon nehez egyuttmukodni, es vajon az Onkormanyzat minden ido, minden tekintetben 
szigoruan jar-e? Ugye engem azzal szoktak vadolni, ritkan beszeliink errol, hogy en nagyon 
vajszivu vagyok ebben az iigyben, es, hogy nem fogok senkit sem kilakoltatni, meg nem 
csinalunk semmit. Ugye, egyreszt nem a polgarmestemek a dolga, de azt azert talan 
elarulhatom, hogy ebben az iigyben hosszu es sokszor heves vitakat is eredmenyezo 
egyezteteseket szoktunk tartani a JGK-nak a vezetoivel. 6k jbnnek egy nagy listaval, azokon 
a listakon ott vannak a problemas lakoknak a szocialis, hogy mondjam, attributumai, amiket 
kell roluk tudni, hany gyerek van es a tbbbi, illetve hogy milyen jellegu kifogasok meriiltek 
fol veliik. Es bizony, en nem tudom, hogy hany esetben, de hoztunk olyan donteseket, ahol 
ezeknek a lakoknak a megrendszabalyozasa egeszen odaig ismert, hogy elveszitik a berleti 
jogukat. A problema az az, hogy jelen pillanatban, mint ahogy a Nora is emlitette, van egy 
kilakoltatasi moratorium a veszelyhelyzetre valo tekintettel, tehat hiaba hozunk barmilyen 
ddntest az Onbk eletet megkeserito embereknek a megregulazasara, nem tudunk neki ervenyt 
szerezni, mert jelen pillanatban a kilakoltatasi moratorium az ennek ellent mond vagy ellen 
tart. Ennek ellenere azt szeretnem mondani, es csak azert mondtam, hogy bizonyara nem 
elegedett a valasszal, de ahogy erzekeljiik ezt a problemat, es a magunk eszkozeivel 
probalunk ellene tenni. Nem biztos, hogy mindig sikeriil, de ennyit tudok most ebben az 
iigyben mondani. Ez nem egy vitakerdes. Azt javasolnam, hogy tudom, hogy nem 
kiegyensulyozott a viszonyunk, de ha ezt hosszabban akarja velem megbeszelni, akkor 
tenyleg szervezziink le egy szemelyes talalkozot nalam a Polgarmesteri Hivatalban.

(Budahazi folyamatosan kozbeszol mikrofon nelkill, nem jegyzokonyvezheto.)
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Bekesi Zsuzsanna
Elnezest, elnezest kerek, hadd haladjunk tovabb, jo? Szeretnenk a, feltette a kerdeset, ketten is 
valaszoltak Onnek, koszonjiik szepen! Akkor most meg az elozo kerdezonek a 6-osnak Barta 
Ferenc a Varosepiteszeti Irodatol valaszolna. Meg ide keriink szepen egy mikrofont.

Barta Ferenc
Jo estet kivanok! Barta Ferenc vagyok, a foepitesz, es a Gbrbg-hazzal kapcsolatban szeretnek 
egy valaszt adni Onnek, illetve Torekves SC-nek a Sporthazaval kapcsolatban inkabb. Tehat a 
Torekves haz, az valoban, ahogy On is mondta, az a Kozlekedesi Muzeum fejlesztesenek a 
resze, a kobanyai tertilethez tartozik. A program reszekent annak felujitasa lesz, es bevonjak 
abba a terbe es epitesi teriiletbe majd, ami a vegleges kialakitast rendezi. De ami a mi 
keriiletiinket erinti, az az Onbk haza ertelemszeruen. Az Onbk haza fovarosi tulajdonban van, 
tehat nem keriileti tulajdonban van, de resze annak a fejlesztesi tervnek, ami a jbzsefvarosi 
palyaudvarral most eppen tbrtenik. Tehat a Fovarosi Fejlesztesi Kbzpont, a Budapest! 
Fejlesztesi Kbzpont eppen most kesziti el azokat a beepitesi vazlatokat, amelyek erintik az 
Onbk telket is. Nagyon tag meg a tbrtenet, nines meg vege, valbszinu, hogy ev vege fele fog 
kikristalyosodni az a lehetbseg, hogy mit kepzelhetnek ott el a tulajdonosok. Ugyhogy meg 
nines tervben az, hogy megmarad, nem marad, felujitjak, nem ujitjak. Ez meg egy kicsit 
odebb van. Most egy ideologia fog sziiletni talal ra, hogy mi lehet a jbvbje az Onbk hazanak. 
Ha ez kielegitb, kbszbnbm szepen!

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, meg Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony, es utana tovabb megyiink 
a 4. pontra.

Szili-Darok Uldilko
Kbszbnbm szepen a szot! Attilanak szeretnem mondani, hogy egyreszt nagyon szepen 
koszonjiik, hogy gondozza a gbrog menekultek tablajat, es koszonjiik szepen azt az bnkentes 
munkat, amit a Gbrbg-haznal kifejt. Valoban, a koszoruzasnal szemelyesen megtapasztaltuk, 
hogy szemelyesen elhordta a szemetet nem gondoskodtunk arrol, hogy egy koszoruzasnal 
tiszta legyen elbtte a terep, es ezt On megtette. Nagyon szepen koszonjiik, es koszonjiik a 
Gbrbg Onkormanyzat neveben is, hogy segiti es apolja ezt a tablat. Azt gondolom, hogy amit 
meselt bnmagarol, ezt egy kollegam meg fogja keresni, mert hogy a Gbrbg-hazban eleg sok a 
csellengb gyermek, es esetleg az On tudasa es a gyerekek szabadideje bsszehozhatb lenne, de 
errbl beszeljiink akkor majd kUlbn. Adtam Onnek nevkartyat, ugyhogy en itt latok ebben 
fantaziat, illetve JSzSzGyK-t is be tudjuk vonni az On eletebe, hogy meg teljesebben tudja 
segiteni a Gbrbg-haz eletet, kbszbnbm szepen!

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik! Koszonjiik szepen, tovabbmennenk, hogyha megengedik.
Tehat akkor a 4-es pontunk kbvetkezik, ez a szocialis ellatas es tamogatasok idbsgondozas 
egeszsegiigy bblesbdek, ovodak kbzbssegi hazak. Ebben a temakbrben szeretnenk akkor a 
kerdeseket, es ehhez a ponthoz tartozik meg a kultura is. Barki, aki ebben a temakbrben, ugye, 
a 14-es. Meg valaki a 4-eshez? Koszonjiik szepen, akkor a 14-es.
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Matolcsy Imrene
Matolcsy Imrene vagyok, es en az irant szeretnek erdeklbdni, itt kozossegi hazakrol is szo 
esik ebben a pontban, hogy miert zartak be a Jozsefvarosi Galeriat. Holott az mindenki 
szamara kulturat biztositott, nyugdijasoknak, fiataloknak, kiallitasoknak, bemutatoknak, 
beszelgeteseknek. Most ez nem mukbdik. A masik pedig, ami az egeszsegiiggyel kapcsolatos. 
Nagyon szomoru, hogy egyszeruen nem figyelnek oda, kirakjak ezeket a TOI-TOI WC-ket, es 
heteken-honapokon keresztiil ott allt a Jozsef krt.-Rakoczi ut sarkan a patika oldalaban, ahogy 
megyunk le az aluljaroba a TOI-TOI. Omlbtt ki belble, ami benne volt biidbs volt, idonkent 
klormesszel vagy mivel fblszortak a foldet, es nem vittek el, mig vegre aztan, nem tudom, 
valami jo erzesti ember rajbtt, hogy ezt itt nem lehet tarolni. Ezzel nem lehet megoldani a 
nyilvanos veceket es nem a csbvesek reszere. Ezt kulturaltan kell rendezni, kbszbnbm!

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen! Akkor Erdss Gabor alpolgarmester elbszbr.

Dr. Erdss Gabor
Kbszbnbm! Kbszbnbm a kerdeset, ezt a kerdeset is. Nem jokedviinkben zartuk be a 
Jozsefvarosi Galeriat. Biztos On is ertesiilt rola, hogy a Kormanyzat tbbbmilliardos elvonassal 
sujtotta az onkormanyzatokat. Tobbmilliarddal sujtotta csak Jozsefvarost es sok-sok 
szazmilliarddal a tobbi onkormanyzatot. Osszessegeben ezzel egyutt mi megteremtettiik a 
lehetbseget annak, es ezt a jbvo evben On is fogja tapasztalni, hogy a Jozsefvarosi Galeria 
helyen egy uj koncepcio alapjan, amirbl mindjart mondom 2 mondatot, egy olyan muzeum 
nyiljon meg, amely minden erenye mellett, amit elismerjiink, a galeria viszonylag jelentbs 
bnkormanyzati forrasbol mukbdott es nem is palyazott mas forrasokra. Ezzel a gyakorlattal mi 
szakitanank, tehat hogy egy takarekosabb es ugyanakkor egy olyan igazi muzealis 
intezmenyenkent letrejbvb kulturalis kbzpontot, kozossegi hazat is egyuttal hozzunk letre, 
amely kiilsb forrasokat is majd tud bevonni. Latni fogja On is, hogy a jbvo ev elejen ujra fog 
nyilni ez a kulturalis kozossegi ter, ahogy mondtam, egy megujult koncepcio alapjan, de 
azokat a hagyomanyokat, amelyeket mi is nagyra ertekelniink a Jozsefvarosi Galeria 
multjabol, azokat tovabb fogja vinni. Lesznek kiallitasok, lesznek kozossegi programok, 
viszont, hogy mondjam, szervesebb, szorosabb lesz a kapcsolata az intezmenynek, a keriilet 
kulbnbbzb varosreszeivel, kulbnbbzb tarsadalmi csoportokkal, es kiemelten egyebkent a 
gyerekekkel szeretnenk olyan muzeumpedagogiai foglalkozasokat is tartani es olyan 
programokat, amivel minel tbbb jozsefvarosit vonzunk be az ily mbdon megujulo, immar nem 
galeria, de muzeumba, kbszbnbm!

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, a mobil WC-vel kapcsolatban pedig a JGK valaszol. Keriink szepen 
mikrofont! Kbszbnbm!
Sztanek Endre
Tisztelettel kbszbntbk mindenkit! Sztanek Endre vagyok a JGK varosiizemeltetesi igazgatoja. 
Csak annyit szeretnek mondani, hogy a Jozsef kbruton az Onkormanyzat nem helyezett ki 
egyetlen egy mobil WC-t sem.

Bekesi Zsuzsanna
Elnezest keriink, a mikrofonba!
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Sztanek Endre
A Jozsef korut fovarosi terulet teljes mertekben. Valoszinu, az epitkezes miatt helyeztek ki 
ok, koszonom!

Bekesi Zsuzsanna
Igen, ertetttik, de az a valasz, hogy azt a mobil WC-t nem a Gazdalkodasi Kozpont helyezte ki 
oda. Epitkezes, fovaros, Persze, egy pillanat tiirelmet, akkor keriink szepen ide is egy 
mikrofont, jo! Voros Tamas frakciovezetd fog meg hozzaszolni.

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Nem gondolom, hogy egy kozmeghallgatason ezeknek a politikai 
izu megszolalasoknak, amit Eross alpolgarmester ur az iment megosztott velunk, helye lenne. 
En azt gondolom, hogy azert nem igazan ertettem az osszefuggest a kozteriileti WC-k es a 
allitolagos kormanyzati elvonasok kozott. A muzeumok es a galena kapcsan pedig azert 
szogezziik le, hogy azt Onok elso korben megsziintettek, egy par honap mulva, mas neven, 
erdemben ugyamigy kulturalis cellal ujraalakitottak. Tehat, hogyha most valdban lenne 
megszoritas, akkor hirtelen hogyan talaltak erre forrast? Masreszrol meg iment hallgattuk meg 
hogy hogy nem, talalt az Onkormanyzat 1,5 milliard forintot a koltsegveteseben, amelyet 
azert nem tud elkolteni, hatha majd, nyilvan ezek mar ilyen kommunikacios triikkok, hatha 
majd a jovoben ujra lesznek olyan kormanyzati intezkedesek, amelyek nincsenek, de majd 
erett ezert, erre valo hivatkozassal nem tudjuk elkolteni. En azert azt szeretnem jelezni, hogy 
nyilvan nem lenne szerencses ezekben a kerdesekben ilyen valaszokat adni. Egy szakmai 
valaszt kene adni, hogy miert sziintettek meg a galeriat, es miert inditanak helyette 
gyakorlatilag ugyanolyan funkciokkal, ugyanolyan modon, egy ujabb intezmenyt. En 
szerintem semmi masrol nem volt szo, csak itt politikai dontesrol. Szakmaisag itt sem volt 
tapasztalhato az Onok reszerol, koszonom!

Bekesi Zsuzsanna
Koszonom szepen! Piko Andras polgarmester hozzaszdl meg es aztan, hogy ha lehet akkor 
tovabbmennenk, mert veszesen fogy az idonk.

Piko Andras
Voros Tamas frakciovezetd ur nem bontotta ki az igazsag minden reszletet. Arrol van szo, 
hogy 2020 utolsd decemberi hdnapjaban azzal kellett szamolnunk, hogy egy hibanak a 
megfelezese utan azonnal egy 700 millids bevetelkiesest kellett az Onkormanyzatnak 
elszenvednie. Akkor az Onkormanyzatnak a mukodesi koltsegveteset, tehat azt, hogy 
mukbdokepes tudjon maradni, csak nagyon fajo intezkedesekkel tudtuk megovni ettol az 
Onkormanyzatot. Ezek koze esett egyebkent a galeria megszuntetese. A galeria emlekeim 
szerint, Gabor majd kiegeszit, 80-90.000.000 Ft-os mukodesi koltsegvetessel rendelkezett a 
JKN-en beliil. Az uj koncepcio alapjan azt nem vallaltuk, es nem is akartuk, es nem is volt 
szandekunk, hogy egy kozmuvelodesi feladatot leadjunk, es erre egyebkent torveny is kotelez 
benniinket. Tehat a galeria megsziintetesevel egyidoben azon kezdtunk el gondolkodni, hogy 
egy uj intezmeny, joval koltseghatekonyabban es tobb emberhez elerve hogyan kepzelheto el. 
Ez lett az uj Jozsefvarosi Muzeum koncepcioja, amely iden tervezodik meg. Most fogjuk 
kiirni a vezetoi palyazatot, es jbvore fog valojaban mar elkezdeni mukddni, es egyre tobb es 
tobb funkciot fog majd ellatni. A szakmai valaszom az On kerdesere tehat ez volt, benne, volt 
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a koltsegvetesi helyzet is, de termeszetesen az Onkormanyzat nem kivan megszuntetni 
kozmuvelddesi funkcidt, altala fmanszirozottat.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik! Meg egy rovid felszolalas Eross Gabor alpolgarmester urnak, es aztan 
tovabbmegyunk.

dr. Eross Gabor
Igen, csak raerositenek arra, amit polgarmester ur mondott. Valoban, ahogy most 
kbrvonalazodik. nagysagrendileg fele annyibol fog tudni mukbdni ugy a letrejbvo 
Jozsefvarosi Muzeum, amit mondom Voros kepviselo urnak, aki ugy latszik a kepviselo- 
testiileti vitan annyira nem figyelt. Ez egy mas tipusu intezmeny olyan ertelemben, hogy egy 
muzealis intezmeny lesz.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Tovabbmegyunk az 5-os pontra. Voros Tamas frakciovezeto ur.

Voros Tamas
Kepviselo urnak szeretnem a figyelmebe ajanlani, hogy a jovo milyen lesz, azt majd eldonti a 
jovo. Logikailag semmi ertelme nincsen, amirol On beszel. Megsziintetnek egy intezmenyt, 
vagy ujra alakitanak egyet. kevesebb penzbol. de majd jobb lesz. Az elozot kellett volna 
tovabbvinni, adott esetben, ha Onnek ilyen szuper javaslatai vannak. Atalakitani, nem 
megsziintetni. Elobb mondta polgarmester ur, hogy alapvetoen nem koltsegvetesi oka volt, 
szakmailag pedig semmi nem indokolja, hogy uj jogi entitasokat hozzunk letre.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik. A kbvetkezo pontunk az 5-os: Koztisztasag, kozteriiletek fenntartasa. Ebben a 
temakorben szeretnek most kerdeseket es javaslatokat, hogyha vannak. 14-es, 13-as, 17-es, 9- 
es. A 14-eshez keriink szepen egy mikrofont. Koszonom.

Matolcsy Imrene
Ismetelten Matolcsy Imrene vagyok. A Nepszinhaz utca tisztasagarol szeretnek beszelni. Az 
iden egyszer talalkoztam a Fecske utca sarkan alpolgarmester urral a Nepszinhaz utcaban. 
Akkor megszolitottam, hogy a keriilet tisztasaga, illetve a Nepszinhaz utca tisztasaga egyenlo 
a nullaval, szemetesek nincsenek. Es akkor megkerdeztem, hogy csak az egyik oldal tartozik a 
Polgarmesteri Hivatalhoz, a paros oldal nem tartozik? Mert ott vannak a viragtartovasak, igaz, 
hogy az egyik kollegajuk azt mondta, hogy j6 lesz majd lampavasnak, es 2 eve mar nincsen 
virag a viragtartokban. A masik oldalra odateszik, a paros oldalra nem teszik oda a viragokat. 
Mi akadalya van ennek? Es miert nincsenek szemetesek? Most mar latni ugyan itt-ott, amit 
meg a Botondek inditottak, azt a hagyomanyos labon allo szemetest a fakerettel, de szemetest 
nem latni. Tessek vegigjonni szombat delutan a Nepszinhaz utcaban, hogy mi van. Repul a 
szemet, es minden egymas hegyen-hatan van. Egy ember jon az egyik oldalt, egy a masik 
oldalt, ejszaka jar egy auto, aki esetleg ezeket a kukakat kiuriti, de azon kiviil takaritas nines a 
Nepszinhaz utcaban. Ez egy ferto. Egeszsegiigyi szempontbol erre nem figyel oda senki sem? 
Az egeszsegiigy fontos, akkor miert nem foglalkozunk vele?
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Akkor keriink szepen a 13-as urhoz egy mikrofont.

Laszlo Peter
Koszonom. Laszlo Peter vagyok. En foltettem egy irasbeli kerdest. Kaptam ra valaszt is. A 
konkret kerdesre egy inkabb altalanos valaszt szeretnek, hogy ilyenkor mi a teendo. A 
lakohazunkkal szemben a Bacso Bela utcaban van egy sorozo, ahol a nemdohanyzok 
vedelmeben a bentieket vedik, de sokszor az utcan 40-50 ember van kinn, es hajnali 2-ig van 
nyitva egesz heten. A valasz az volt, hogy egy tbbbsegi hatarozat kell a kbzgyulestbl, hogy ezt 
a nyitva tartast megvaltoztassak. Ez nem eletszerii. Amikor ilyen esemeny van, en folhivom 
sok esetben a jozsefvarosi keriiletorseget. Ok azt mondjak, hogy 6k nem tudnak 40-50 
emberrel szemben intezkedni, akik ott a kbzteriilet rendjet zavarjak, forduljak a rendorseghez. 
Folhivom a renddrseget, altalaban kijonnek, elmegy a jardr-kocsi, altalaban ki se szallnak 
belole. Az a kerdesem, hogy mit lehet tenni, ugy, hogyha egesz heten az ember hajnalig nem 
tud aludni, inert nyilvanvalo, hogy a tarsashazban tobbsegi hatarozatot nem lehet hozni, ugy, 
hogy az utcafronton lakdkat ez zavarja, a mas fronton levoket nem zavarja. Egyebkent is 
kozgyules nincsen adott konkret helyzetekben. Tehat a kozteriileti rend betartasara mit 
javasolnak, mit tegyiink ilyen esetekben?

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Akkor a 17-eshez keriink szepen egy mikrofont.

Kalanyos Sandor
Azt szeretnem megkerdezni, ha mar koztisztasag es kozterek fenntartasa. Roviden, tomoren. 
Tisztelt kozmeghallgatas! En azt tapasztaltam, gyorsan mondom, azert beszelek igy. Ezekkel 
a hajlektalanokkal - tudom, egy resze nem a keriileti onkormanyzathoz tartozik, hanem a 
fovaroshoz. Mi szoktunk jarni az ejszakaba a haverommal - megmondom oszinten en 
dolgozok is. Es igy estenkent, ejszakankent, ahol en lakom, a Corvin negyedben, ha hiszik, ha 
nem, ott .., nem akarok drasztikus lenni, de ott vizelnek - szepen diplomatikusan kifejezve - 
es ott vegzik el a dolgukat. Es megmondom oszinten, es igaza van a 13-as felszolaldnak, hogy 
kozteriilet-feliigyelot, meg keriileti biztonsagi szolgalatot en nem latok. Mert itt a Baross 
utcaban rengetegszer megfordulok, es tenyleg ott latom, hogy reszegen ossze .... - nem 
akarok drasztikus lenni - ott latom. Mire kijon a mento, mert mar en is hivtam ilyen esetben 
mentot, az minimum fel vagy negyed ora. Megmondom oszinten, en ezt tapasztalom, mert en 
itt a keriiletben eleg sokat szoktam maszkalni, es nem tudom, hogy most czeknek a 
hajlektalanoknak az iigye mikor lesz megoldva. Most megmondom, ha van olyan szavazo, aki 
meg meri mondani, nem akarom, hogy a keriilet neve az legyen, hogy „nyocker”, hanem 
nyolcadik keriilet. Koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Akkor a 9-eshez keriink szepen meg egy mikrofont, es akkor mennenk 
tovabb majd. Ha lehet, akkor roviden kernenk, mert mar tobbedszer szol hozza a ma este 
folyaman.

Betaine Szabo Aniko
Elek az evi egyszeri lehetoseggel. Koszonom szepen. Koztisztasag, jardak. A tulajdonosok 
kotelessege, szerintem ugy irja eld a jogszabaly, a tulajdonuk elott levo jardaszakasz tisztan 
tartasa. Tettek-e barmifele felhivast, intezkedest a tarsashazak fele, hogy erre fokozottan 
figyeljenek? Ellenorzik-e esetleg ezt a kozteriilet-felugyeloink vagy a rendorseg, hogy tisztan 
tartjak-e? Ez regen egy szabalysertesi tenyallas is volt, neztek is a tarsashazak elott - meg 
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Csecsei Bela idejeben ha jol emlekszem egyutt akciozott a kozterulet-feliigyelet es a 
rendbrseg. Vannak-e mostanaban ilyen akciok, hogy esetleg ezeket figyeljek? Vagy arra 
lennek kivancsi, hogy ilyen iigyekben, tehat jarda-szemet iigyekben, mennyi kbztisztasagi 
feljelentes szuletett, akar a Kbzterulet-felugyelettbl vagy a rendbrsegunktbl? A 
szeszfogyasztas is jatszik, a koztisztasagnak az is resze, mert annak a hozomanya a vizeles. 
Eleg sok jardaszakaszon latok vizelesi nyomokat, eredmenyeket. Nem tudom, hogy ezt hogy 
tudjak megoldani, de az erdekelne, hogy sziiletett-e barmilyen eljaras vagy helyszini birsag 
ilyen jellegu iigyekben a kozteriiletunknel? Vagy jarnak-e esetleg, vagy tervezik-e ilyen 
akciok kereteben? Es a 100-as hazaknal, meg a JGK-nal, mivel en abban lakom, meg mindig 
nem tapasztalom, hogy rendszeresen takaritanak a hazunk elotti jardat. En hiszek a 
rendszeressegben, hisz videken, ha ott jarok, mindenki a sajat portajat szepen eltakaritja, tehat 
nem a keriiletre vamak, vagy a koztisztasagra, es gyonybru szep rend van. Tehat, szerintem 
ilyen apro lepesekkel lehetne buzditani a tarsashazak takaritoit, illetve tulajdonosait, es a 100- 
as haznal meg az Onkormanyzat, a JGK fele egy olyan jelzessel, hogy fokozottan figyeljen, es 
akkor kevesebb szemet jutna ajardakra. A fovaros altal bsszeszedett kis kukak meg mindig a 
problemaim. Camara-Bereczki Ferenc tenyleg olyan, mint egy jo tiinder, bizonyos 
idokbzonkent szerez egy-egy kis kukat az utcakra, elhelyezi es ki is posztolja. Tervezi-e azt 
esetleg a keriileti vezetes, hogy leiilne a fovarossal - gondolom jo a kapcsolat -, hogy tenyleg 
helyezzek vissza a kukakat, vagy akkor nem tudom mi a megoldas, mert varazsiitesre eltuntek 
a kukak, egyeztetes nelkiil, ha jol tudom. Tehat a keriilettel nem egyeztettek. Mi varhato 
ezekben a kis kuka iigyekben? Mindig kapunk egyet vagy kettot es azt kiposztoljuk, briiliink 
neki es megiinnepeljuk a sziiletesnapjat evente? Bocsanat. Kbszbnbm.

Bekesi Zsuzsanna
Koszbnjiik szepen. 35 uj kukat helyezett ki a JGK. Errol szolt az egyik posztunk. Kbszbnjiik 
szepen Az elsb kerdesre, ami a Nepszinhaz utca tisztasagara vonatkozik, itt van a Budapest 
Kbzmu kepviselbje, ugyhogy bt szeretnenk megkerni a valaszadasra. A viragok iigyeben 
pedig a JGK-tol valakit.

Balogh Robert
Kbszbnbm szepen. Balogh Robert vagyok a Budapest! Kbzmuvektbl. A Nepszinhaz utca 
takarftasaval kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy bzbnlenek be az ehhez hasonlo 
problemak. Nyilvan mindeniitt van olyan takaritasra szoruld terulet, amire nagyobb figyelmet 
kell forditani. Ebben az esetben is meg tudom azt igerni, hogy takaritani fogjuk ezt a 
kbzteriiletet, ahogy eddig is takaritottuk. Ez egy penziigyi kerdes egyebkent. Ugyanez 
vonatkozik kicsit a kis kukakra is, meg a Nepszinhaz utcara is. Az a szemet-mennyiseg, ami 
ott keletkezik, es az a rendetlenseg, valojaban barmennyi takaritast elbima, vagy minden 
hataron tul lehetne takaritani. Meg kell tennie a fbvarosi cegnek ebben az iigyben, amit meg 
kell tenni. En elviszem ezt az iigyet magammal, lesz takaritas, de arra a gondolatra azert egy 
kicsit rafuznek, hogyha mindenki maga kbriil rendet tart, az rengeteget segit. Ez nagy segitseg 
lenne nekiink is. Kbszbnbm szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Szeretnenk kemi egy mikrofont a JGK-nak, kbszbnbm szepen.

Sztanek Endre
Szeretnek mindenkit tajekoztatni a Nepszinhaz utcai muskatlikkal kapcsolatban, hogy sajnos a 
pandemia elvitte azt a kbltsegvetest, amit a muskatlik kihelyezesere terveztiink. Ettbl 
fuggetleniil a kis viragallvanyokat gondozzuk, az jbval kevesebb kbltsegvetesi penzbe keriil, 
mint a rengeteg muskatli. Kbszbnbm szepen.
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Satly Balazs frakciovezetd is hozzaszol.

Satly Balazs
Jo estet kivanok mindenkinek. Ket kerdesre szeretnek roviden valaszolni. Az egyik a Corvin 
negyedben tapasztalhato allapotok, amiket emlitett az ur. Itt arrol szeretnem tajekoztatni a 
nyilvanossagot, hogy harman, kepviseldtarsaimmal dolgozunk azon, hogy akar kiilso 
fmanszirozasbol probaljuk megoldani, hogy dedikalt Kozteriilet-feliigyeleti jelenlet legyen 
ezeken a teriileteken, es visszaszoritsuk ezeket a nemkivanatos jelensegeket. A Nepszinhaz 
utcaval kapcsolatban egyetlenegy gondolat; talan nehany hete Onok is hallottak rola, hogy 
egy faltol-falig takaritasi akciot rendelt meg az Onkormanyzat, ami a normal takaritason tul az 
utca teljes szelesseget fedi le. Ez egy premiumszolgaltatas, amit a BKM-tol rendeltiink. Ezt 
tovabbi olyan teriiletekre is tervezziik folytatni, amelyek nem jozsefvarosi, hanem akar 
fovarosi kezelesu teriiletek, de ez mindannyiunkat erint, ebben elkotelezettek vagyunk, ezert 
sajnaltam kiilbnosen, hogy a Fideszes kepviselotarsaim ezt a szerzodest nem tamogattak a 
bizottsagban. Koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen, akkor a 13-as szamu felszolalonak Bajusz Ferenc, a Kozteriilet- 
feliigyelettol fog valaszolni. Keriink szepen ide egy mikrofont.

Bajusz Ferenc
Koszonom a szot. Nagyon szepen koszonom a kerdest. Egy nehez temarol beszeliink. Azt 
szoktam mindig mondani, hogy a szemet, az nem dudva. Az nem terem, nyilvan azt valaki 
eldobja. A tarsashazak dolga valdban a jardak takaritasa, de ez egy nagyon kenyes kerdeskor. 
Egy olyan tarsashazat vonunk felelossegre adott esetben valamiert, amiert nem ok felelnek. 
Tehat en elmegyek a hazuk elott, eldobom a szemetemet, majd odamegy a kozterulet- 
feliigyelo es megbiinteti a tarsashazat. Ez nyilvan egy kellemetlen kerdeskor. Azt tudom 
mondani, hogy a nyar folyaman vegrehajtottunk egy ellendrzesi sorozatot a keriilet 
negyedeivel kapcsolatosan. Minden negyedbe mentek a kozterulet-feliigyelok, es kiemelten 
azzal foglalkoztak, hogy ki es hogyan takarit a haza elott, illetve az iizlete elott. Nyilvan az 
elobb elmondottak alapjan nem a birsagolas es a feljelentes volt a celunk, hanem az, hogy egy 
kicsit rendezettebb legyen a kozteriilet. Ezert minden esetben felvettiik a kapcsolatot a 
tarsashazak gondnokaval, kozos kepviseletevel es felhivtuk a figyelmiiket arra, hogy mi a 
kbtelessegiik. A masik nehezseg az iigyben az, hogyha eljarasokat szeretnenk generalni, akkor 
bizonyitanunk is kell. A jogszabaly azt mondja csak ki, hogy takaritani kell. Ha, mondjuk, 
kimegy a gondnok, feltakarit 10 orakor, es a kozteriilet-feliigyelo 11 orakor odamegy, nyilvan 
fog szemetet talalni. Szerencsetlen gondnok nem tud egesz nap ott allni es takaritani, tehat 
ugy hajtottuk vegre az ellendrzes-sorozatot, hogy 3 napon keresztiil ellenoriztiik ugyanazt a 
teriiletet es rogzitettiik az allapotukat, es ha azt lattuk, hogy az egyik nap McDonald’s-os 
zacsko van, a masik nap meg Coca-Colas iiveg, akkor nyilvan szerencsetlen gondnok 
takaritott, de mindig eldobaltak a szemetet. Amikor azt tapasztaltuk, hogy ugyanaz a szemet 
van ugyanott, akkor felvettiik a kapcsolatot a tarsashazzal, es megbeszeltiik a dolgot. Azt 
tudom mondani statisztikailag, ha nagyon kivancsi ra, hogy 3 esetben kellett helyszini 
birsagot alkalmaznunk, es 2 esetben eljarast kezdemenyeztiink az iigyben. Koszonom szepen.
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjuk szepen. Az iizleti nyitvatartassal kapcsolatban meg Radai Daniel alpolgarmester 
valaszolna. A renddrsegtol is szeretnenk majd erre a kerdesre valaszt.

Radai Daniell
Itt egy eleg sarkalatos, mindennapi, de alapvetden nehezen megoldhatd, szerintem, kozeleti 
vita es egyiittelesi konfliktus van. Az egyik oldalrol azt mondom, hogy nem lehet minden 
helyet bezarni, vagy este 9-10-re korlatozni, azert, mert nehanyszor a felhasznaldik megszegik 
a szabalyokat, es kdzteriileten randaliroznak. Itt van most a Kdzteriilet-felugyelet is veliink, 
tehat alkalomadtan van lehetoseg ezt vizsgalni. Es nyilvan az teljesen nonszensz, hogyha a 
helyek nem tartjak be a kozossegi egyiitteles szabalyait es elhetetlen komyezetet biztositanak 
bizonyos lakoterilleteken. En alapvetden a kbzbs egyiittmukodd megoldasok hive vagyok, 
tehat ebben az esetben peldaul, idealisan, a tarsashaz es akar a vendeglatohely kozott is lehet 
egy olyan viszony, mas nyugati peldakra, ahol van kapcsolat es tudunk egymas problemairol, 
de ovatosan biztatnam ilyesmire a resztvevoket. Masik oldalrol pedig persze nyilvan meg kell 
vizsgalnunk. hogy pontosan milyen szabalysertesek tortennek, alapvetden a helyeknek 
kdtelessege azoknak az elotereben nem engedni a hangos idotoltest. Ugyhogy nyilvan ez 
innentol megoldando problema. Ugy tudom, hogy ez a hely egyebkent sokaig nem volt most 
nyitva es lehet, hogy a mostani ujranyitassal jbtt eld ez a konfliktus. Nyilvan egyebkent tobb 
mas helyrol is van panaszunk, tehat a pandemias zarvatartasok utan tobb hely ujranyitasaval 
hallottunk panaszokrol, es tudjuk azt, hogy vannak helyi konfliktusok. Ez most egy uj helyzet, 
aminek kell talalnunk megoldast. Koszonom szepen.

[Nem hallhato hozzaszolas a hdtterben]

Bekesi Zsuzsanna
A kozvetitest nezbk nem halljak most Ont. Nem veletleniil mondom, hogy a mikrofonba 
legyen olyan kedves. Koszonjiik. Ez meg itt elhangzik, es utana kemenk szepen a 
renddrsegtol, es utana pedig Szilagyi Demeter Kepviselo urr fog meg szolni.

Laszlo Peter
Amit On mond, altalanos valaszt, nyilvanvalo, hogy nem az van, hogy haboruzunk. En 
allando kapcsolatot tartok a tarsashaz neveben a tulajdonossal, akivel jo viszonyt apolok, es 
tudja ezt a problemat es probal tenni ellene. Altalaban van egy feltigyelo kint, aki, ha 3 ember 
van kinn, mert kicsi a forgalom, akkor csendet tart, de amikor nagy a terhelese a helynek es 
40-50 ember van kinn, akkor mind a tulajdonos, mind ez az ember tehetetlen. Es mivel hajnali 
2-ig van nyitva hetvegen is, pihenni es aludni nem lehet. Sajnos nagyon sok bejelentest tettem 
a kertiletorsegnek es a rendorsegnek, de ennek semmilyen eredmenye nem volt. En azt 
gondolom, hogy ez mar birtokhaboritas. Mit tudok tenni, hogyha ez rendszeresen eldfordulo 
kerdes? Mert valamikor a tulajdonos jelzi, hogy most egy megnyito, vagy egyeb van, es akkor 
megbeszeljiik es toleralom, tehat nem haborurol van szd. Es en azt gondolom, hogy ez a 
problema nem csak az en problemam, hanem tobb helyen felmeriild kerdes. En azert 
forszirozom, hogy konkret valaszt adjanak, es ne ilyen elterelo valaszt. Koszonom szepen.
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Bekesi Zsuzsanna 
Koszonjiik szepen.

Molnar Gabor, BRFK VIII. keriileti Rendorkapitanysag vezetoje
Az ur kerdesevel kapcsolatban, az iizlet nyitva tartas-szabalyozas nem rendorsegi 
kompetencia. De, ha az Onkormanyzat kikeri a mi velemenyiinket, ami eld szokott fordulni, 
akkor termeszetesen egy szakhatosagi allasfoglalas velemenyezest irasban a rendelkezesiikre 
bocsatunk. Valoban, ha 40-50 ember van kint es hangoskodik, beszelget es zavard magatartast 
tanusit, es kihivja a rendorseget, en biztos vagyok benne, hogy minden esetben kimegyiink, 
inert ez a kotelessegunk es tudom, hogy ki szoktunk menni. Amennyiben van barmilyen 
szabalysertes vagy biincselekmeny, intezkedtink. Azt el tudom kepzelni, hogyha a rendor a 
helyszinrbl elmegy, akkor ugyanugy... Nyilvan, amikor kint vannak a kollegaink, akkor 
visszafogjak magukat nagy valoszinuseggel, es az az igazsag, hogy nem tudunk oda allandb 
jelleggel rendorkollegakat kiildeni, mert egyeb mas cimeik, kiildeteseik is vannak. De amikor 
mi bejelentest kapunk, akkor 100%-osan biztos vagyok benne, hogy mi intezkediink. Az iizlet 
nyitva tartas, ahogy emlitettem, az nem a mi kompetenciank. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen! Akkor kerunk szepen ide egy mikrofont.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot. Csak egy gyors pontositas. Satly kepviselbtarsam azt mondta, hogy 
nem tamogattunk egy szerzodest, ami kbztisztasagot fejlesztett volna. Ez egy - ha jol 
emlekszem - egy 3.000.000 Ft-os szerzbdes volt, amit a Fovarosi Kbzteriilet-fenntarto, most 
mar BKM-mel kotott az Onkormanyzat annak erdekeben, hogy az egyebkent ennek a cegnek 
a feladataiban levo feladatokat lassa el azon a teriileten, ahol az 6 dolga takaritani. Ugyhogy 
azt gondolom, hogy ezt fontos volt hozzatenni, es emellett egyebkent pedig a baloldali 
tobbseg nem tamogatta azt a javaslatunkat, hogy sokkal tobb penzt forditsunk a 
koztisztasagra. Ugyhogy en javaslom ezt ebben a kontextusban ertelmezni. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Ismet a Kbzteriilet-feliigyelettbl Bajusz Ferencet kernem, a rendorseget es 
a JGK-t a 9-es szamu kerdesre. Itt volt szo a koztertileti kukakrol, a tarsashazak elotti 
takaritasrol, hogy vannak-e kbzos akciok, rendorsegi es Kbzteriilet-feliigyelet.

Bajusz Ferenc
Koszonom a szot. A kerdest annyival kiegeszitenem, igen, elnezest nem valaszoltam ra. 
Vannak kbzos akcioink a rendorseggel. Egyebkent a mult het penteken volt az utolso, es pont 
ezt a helyet meg is neztiik, es egyebkent nem talaltuk azt a problemas dolgot, amirbl 
beszeliink. Ez nyilvan nem azt jelenti, hogy nem volt, de akkor eppen nem volt. Pedig ott 
voltak a rendorok, a kbzteriilet-feliigyelbk, a Katasztrbfavedelem illetve a Hatosagi 
ugyosztaly munkatarsai. A rendorseggel valo egyuttmukbdesiink tobb reszletben zajlik, az 
egyik napi szintu, a terfigyelb szolgalat kereteben, illetve amikor barmilyen mas olyan 
informacio felmeriil, amiben vagy a rendbrseg keri az onkormanyzat vagy a kbzteriilet- 
feliigyelet segitseget, vagy pedig ez forditva van, akkor kbzos ellenbrzeseket vegziink. 
Koszonom.
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Bekesi Zsuzsanna
Itt volt meg szo a Fovarosi Kozteriilet-fenntarto altal beszedett kukakrol. Nem tudom, hogy a 
Kozmutol Balogh Robert akar-e erre esetleg reagalni?

Balogh Robert
Ezekkel a kukakkal kapcsolatban, - eleg jelentos sajtoja volt ennek a beszedesnek ennek 
koltsegvetesi okai voltak. En remelem, hogy rovidesen lesz olyan koltsegvetese mind a 
fovarosnak, mind a keruletnek, koszonhetoen a boviteseknek, es az onkormanyzatok tudjak 
fmanszirozni ezeknek a hulladektaroloknak a visszahelyezeset es az uriteset. Ennyit tudok 
errol elmondani. Ez egy penziigyi kerdes. Koszondm.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Meg Piko Andras polgarmester ur hozzaszol.

Piko Andras
Csatlakoznek az elottem szolohoz. Nem orom megvasarolni azt, ami egyebkent jama, de az 
ember ilyenkor azt nezi, hogy mi a keriileteinek az erdeke, es belatonak kell lennie. A fovaros 
nagyon-nagyon nehez helyzetben van, minden cege nagyon-nagyon nehez helyzetben van. 
Talan tudjak, hogy folyoszamlahitelbol fmanszirozodik a fovaros. A koltsegvetesi helyzete 
pedig olyan, hogy egyebkent keriileteket sujto megszoritasokra kenyszeriilt. A kiilso keriiletek 
polgarmesterei azert bosszankodnak, inert nem kaszalnak annyit, mint amennyit kellene, a 
belso keriileteknel pedig a koztisztasagi szolgaltatasok nem olyanok, mint amilyen elvarhato 
lenne, vagy mint amire szamitanank. Ebben a helyzetben ket dolgot lehet tenni, egyreszt, 
hogy razzuk az okliinket, de semmire nem fogunk vele menni, inert ha ket szegeny ember 
razza az oklet, akkor abbol nem fog kijonni semmi sem. Amit lehet csinalni, az az, hogy 
ilyenkor az Onkormanyzat megnezi, hogy milyen lehetosegei vannak, es bizony, hogyha kell, 
akkor, igen, megvasaroljuk a plusz szolgaltatast. Most faltol-falig takaritassal, nyaron kiilon 
locsolassal. es Igen, leszereltek a fovarosi kukakat, nagyon sajnaltuk. Most kiraktunk 35-ot, es 
remelem. hogy fogunk meg kirakni. Sztanek Endretol kerdezem, hogy jol emlekszem a 
szamra, Jozsefvarosban most jelen pillanatban 1100 vagy 1200 kuka van kint a 
kbzteruleteken, talan a pontos szamot meg tudod mondani, de bolints...annyi. Tehat, az azert 
nem keves. Hasznalni kell. Az az onkormanyzati szandek, hogy ne vonjunk el penzt, sot tobb 
penzt szanjunk a koztisztasag fejlesztesere, vegyiink uj takan'togepet, rakjunk ki uj kukat, 
akkor ez visszaigazolodik, ezt fogjuk egyebkent a jovo evi koltsegvetes tervezesenel is 
figyelembe venni. Ezt tudom Onoknek mondani.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. A 15-oshoz keriink szepen egy mikrofont. Es kozben tovabb is megyiink a 
6-os pontunkra.

15.
Jo estet kivanok. Tisztelettel koszontok mindenkit. Az 5-os ponthoz szolnek, hogy parttol, 
politikatol, mindentol mentes az a helyzet, amikor az emberek szemetelnek. Tehat nem lehet 
semmilyen konnanyra es onkonnanyzatra fogni, ugyanis az emberek teszik ezt, ahogy kinez a 
kbrnyezetiink. A kamerarendszert nagyon jo lenne visszaallitani, mert vannak utcateriiletek, 
en peldaul a Dobozi utcaban lakom, es egyesiiletek, iroda van ott, aholjonnek az aldozatok, es 
bizony felelemmel jonnek. De megnyugtatoan mondom, hogy nemcsak a VIII. keriileti ilyen 
koszos, az emberek altal kidobott szemeteken es kopkodeseken megyiink allandoan, tehat 
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fertonek nevezhetd. A Deak teren en napi szinten jarok, az V. keruletben, semmivel sem 
tisztabb. Tudom, hogy ez minket, a VIII. keriileti lakosokat nem nyugtat meg, de ugyanezt 
tapasztalom mas keriiletekben is. Elbszbr is az emberek agyaban, a fejiikben kellene rendet 
tenni, hogy ne dobaljak el a szemetet. En peldaul multkor az irodaablakbbl leontottem egy 
embert, mert az ablakom ala iilt, ott vegezte a dolgat. En egy pohar vizzel leontottem. Aztan 
boldog volt, mert legalabb igy furdott, tehat dupla haszon volt. A tarsashazakra: hiaba 
takarittatnak a tarsashazak es a takaritok, amint az ur a hivatalos reszet elmondta, hogy ot pere 
mulva dobaljak a szemetet. Nem azokat az akciokat kellene proponalni, hogy fogjunk ossze 
huszan es szedjiik ossze a valaki al tai kidobott szemeteket, hanem talan az embereket kellene, 
egy kicsit az agyukban rendet tenni. Es a kamera azert lenne jo, mert lomtalanitas utan 
azonnal kint vannak, erdekes modon utana vasarolnak a lakok, vagy berlbk, vagy 
tulajdonosok butorokat, amikor a lomtalanitas befejezodott, es kikeriilnek. Ezeknek a 
biinteteseknek a bevetelevel lehetne valahogy osztonozni a penzek beszedeset. Koszondm.

Bekesi Zsuzsanna
Kbszbnjiik szepen. 25 perciink van es meg harom temakor, ugyhogy azt szeretnem most 
kerni, hogy akinek a 6-os ponttal - „Kdrnyezetvedelem es zbldiigyek” - kapcsolatban van 
kerdese, javaslata, akkor azt most tegye fol. Kerjiik szepen a 6-oshoz, a 9-eshez a mikrofont, 
es akkor utana a 10-eshez. Nagyon keves idbnk van. Azt szeretnenk kerni, hogy ha lehet, 
rbviden fogalmazzuk meg a kerdest.

Betaine Szabo Aniko
A zold udvarral kapcsolatban, hogyha a 6-os pontba a zold udvarok belefernek. Azt hiszem, 
hat vagy nyolc darab 100%-os bnkormanyzati hazban hoztak letre zold udvarokat. Tavaly 
nyaron kezdodott a projekt Europai Unios penzbbl. Nem tudom, az bnkormanyzati resz 
mennyi ebbbl az bsszegbol. A Danko u. 40-ben 12 millio forintert hoztak letre egy zold udvart 
- akik nezik esetleg, a Facebook Magdolna negyeden meg tudjak nezni, meg sok helyen 
megosztottam - egy szalmabala lett belole. Most tudtam meg, hogy ez 12 millio forintba 
keriilt. Helyre tudjak hozni. A kezeleset is helyre tudjak hozni, hogy zold legyen ez. Bizok a 
Rev8-ban, bizok a Vagyonkezeloben, mert az b feladatuk lesz a gondozasa bt evig ennek az 
udvamak, mivel a lakok ezek utan, mikor megkaptuk a szalmabalat, nem vettek at, mert ez 
arrbl is szol szolt volna, hogy a lakok gondozzak szeretettel a nbvenyeket, de 12 millio 
forintert nem sikeriilt egy zold udvart csinalni. De nem is ez a lenyeg, hanem most olvastam, 
hogy ez a nagyon sikeres „zbld udvar” projekt elindul ujbdl, tarsashazak is palyazhatnak. En 
mindenkit arra kerek, hogy ennel is EU-s penz, kbzpenz jatszik... Most nem tudom elsorolni 
a cimeket, de meg tudjak nezni, hogy hoi hoztak letre zold udvart. Es ezt javaslom Erbss 
Gabor umak is, vagy kerdezem, hogy lattak-e ezeket a zold udvarokat? Ez a kerdesem. Sok 
sikert a zold udvar projekthez. Es figyeljenek oda nagyon, hogy mire kbltik a penzt.

Bekesi Zsuzsanna
Kbszbnjiik szepen. Szeretnek egy mikrofont kerni a 10-eshez. Kerem szepen, hogy mutassa 
fel a 10-es kartyat. Nines. Zold iigyben van-e meg tovabbi kerdes? Nines. Akkor Erbss Gabor 
alpolgarmester valaszol.

Dr. Erbss Gabor
Kbszbnbm. Lehet, hogy a VEKOP-os, tehat unios palyazati keretbbl megvalosulo zold 
udvarok tigyeben illetekesebb volna a Rev8. Igazabbl harom „zbld udvar” palyazat is van, ami 
parhuzamosan fut. Lehetnek ebbbl felreertesek, akkor gyorsan szeretnem eloszlatni. Tehat van 
az Onkormanyzat „zbld udvar” palyazata, most mar a masodik hullamban hirdetttik meg, arra 
is palyazhatnak tarsashazak. Ez az egyik. Ami mar regebb 6ta, az unios Magdolna-Orczy 
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program kereteben megvalosult „zbld udvarok” - egyebkent nagyobb kbltsegvetesbol, ahogy 
On is idezte a szamokat - az megint egy masik palyazat. Es egyebkent volt a Fovarosnak is az 
„Egig ero fu” zold udvar palyazata. Ugyhogy tulajdonkeppen a tarsashazaknak a palyazatok 
sora all rendelkezesre ilyen ertelemben. Most egesz konkretan a Danko 40. iigyeben talan 
inkabb a Rev8 illetekes. Ami az onkormanyzati zold udvar palyazatokat illeti, itt mindenkit 
biztatnek, hogy lehet ujra palyazni, es pont azert noveltiik meg egyebkent ennek is a keretet, 
hogy minel tobb tarsashaz jusson hozza a tamogatashoz. Sajnos technikai okokbol peldaul a 
szovetkezeti lakohazak ki voltak zarva az elso hullamban, de most mar ok sincsenek ki zarva, 
ugyhogy mindenkit biztatnank, hogy palyazzon. Egyebkent pedig meg iden fog indulni a 
gangzblditesi es a homlokzat-zolditesi palyazat is. Tehat akkor egy negyedik es egy otodik 
ilyen zolditesi palyazat is hozza fog meg ehhez jonni. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszbnjiik szepen. Elnezest kerek, tovabbmennenk. A 7-es pontunk kovetkezik. ,.A 
Polgarmesteri Hivatal es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont mukddesevel es 
iigyintezesevel kapcsolatos velemenyek”. Ebben a temaban kerjiik szepen a hozzaszolni vagy 
kerdezni akarokat. 4-es. 7-es ponthoz esetleg meg kerdes, javaslat? 17-es es 19-es. Koszonjiik 
szepen.

Bodis Lajos
Szeretnek a zold udvar temahoz hozzaszolni allampolgari szolidaritasbol. En is lattam a 
fotokat, hogy mi tortent itt, meg egy kicsit tobbet is tudok, es azt gondolom, hogy sokkal 
komolyabban kellene venni ezt az tigyet az onkormanyzat vezetese reszerol, mint amit itt 
hallottunk. Ez nagyon nines rendben, ez a tortenet. Az Onkormanyzat reszveteli intezmenyei 
nekem nagyon tetszenek, az ebben a ciklusban bevezetett ujitasok es osszefuggo politika 
kereteben. Ugyanakkor nem helyettesithetik ezek az onkent vallalt fejlesztesek a torvenyben 
eloirt allampolgari reszvetel lehetosegenek joganak a megadasat. En mint allampolgar eleg 
aktiv voltam korabban is es most is, es azt tapasztalom, hogy mikozben ezek az onkent vallalt 
fejlesztesek, amik az Onkormanyzat vezeteset semmire nem kotelezik, es abban indulnak, 
amit az Onkormanyzat vezetese szeretne. A jog altal garantalt lehetosegeket pedig az 
allampolgar iranyitja, tehat az abban a temaban van, amit ki-ki a sajat kezdemenyezesebol 
indit. En ugy tapasztalom, hogy jelentosen romlott a valaszadasi keszseg ennek a kereteben. 
Az altalam beadott - ugy hivjak ezt - kozerdeku bejelentes, osszegyujtottem, hogy az elmult 
bo egy evben en hetet adtam be. Egyet a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 
osszes tagjanak, harmat a Jegyzdnek, harmat a Jegyzbnek es a Polgarmesternek egytitt. Ebbol 
egyre sem kaptam valaszt. Ma kuldtem a Kepviselo-testiilet osszes tagjanak egy, a mai egyik 
kepviselo-testiileti napirend nyilvanossagaval kapcsolatos panaszt. Azt azonnal elinteztek. 
Szoval van het ilyen iigyiink. Nem mondom el, hogy micsodak. Szerintem egyik fontosabb, 
mint a masik. Nagyon szeretnem, hogyha a Kozossegi Reszveteli Iroda „J6zsefvaros 
osszefog” Facebook-oldalan - ami egy meltatlanul elhanyagolt feliilete a lakossaggal valo 
parbeszednek, nem jelennek meg a kepviselok es az intezmenyek - lenne mod megbeszelni 
ezt a het tigyet, hogy itt konkretan mirol volt szo. Ott vannak Onoknel a beadvanyok, 30 
napon belul meg kell valaszolni. Nem opcio, kotelesseg. Semmi nem tortent. A tavaly 
szeptember 29-i kozmeghallgatason Frigy Cecilia keriileti lakos folvetette a C8 altal..., 
lelkiismeretesen utana jartak az Or utca 3-as tarsashaz kalvariajanak, es tett egy bejelentest. 
En akkor ehhez csatlakoztam, hogy legyen egyertelmu, hogy tbrvenyi kotelessege a 
Polgarmesternek es a Jegyzonek a kozmeghallgatason is elhangzott, egyebkent az integritast 
szinten serteni kepes tortent kivizsgalasa. Eire igeretet is kaptam. Barta Ferenc foepitesszel es 
Radai Daniel alpolgarmesterrel osszeraktuk vegiil, hogy itt mirol lehet szo valoszinuleg, hogy 
itt az epitesi engedellyel kapcsolatos fellebbezes joganak a nem megkapasa volt, amivel 

37



reszben a tarsashaz onkormanyzati tulajdona nem elt vele, reszben pedig a JGK mint kozos 
kepviselo nem tette lehetove magantulajdonosoknak ezt. Azt az igeretet kaptam, hogy 
kivizsgaljak. Semmi nem tortent, legalabbis errbl mint bejelento ertesitest nem kaptam. Es 
vegiil meg szeretnem megemliteni a 2020. julius 30-i hazirend temaju lakossagi forumot, ahol 
en - felbuzdulva azon, hogy a Polgarmester ur tobb minden mas temarol is beszelt - szova 
tettem a Kolonia Tarsashaz kozos kepviselo megvalasztasaban a JGK szerepet, ami egy 
nagyon vitatott, problemas, szinten integritast serteni kepes tortenet. Az Onkormanyzat 
ujsagjaban rendkiviil alapos tudositas jelent meg errol. Es azt gondolom, hogy ebben az 
esetben is az Onkormanyzat vezetesenek kotelessege egy ilyen iigyet kivizsgalni. Semmi nem 
tortent. Nagyon kerem, hogy ezeknek az iigyeknek - osszesen het plusz ketto tortenetet 
emlitettem - tetelenkent, felelosonkent nezziink utana. Minden adatszeru, ellendrizheto, 
nyomon kovetheto. Koszonom szepen, hogy meghallgattak.

Bekesi Zsuzsanna
Mi is koszonjiik. A 17-eshez keriink egy mikrofont. Tenyleg, hogyha kerhetem - % 8 van, 15 
perciik van ha valaszt is szeretnenek kapni, akkor fogjak rovidre a kerdest. Koszonom.

Kalamyos Sandor
Roviden, tomoren osszefoglalva, hogy a Polgarmester es a JGK Zrt. ellen szeretnek mondani, 
amit mar tapasztaltam. Mar elmondtam Onoknek, hogy en bent voltam az igazgatononel, 
Novaczki EleonoranaL Es megmondom en itt oszinten, mindenki elott, hogy olyan lekezeloen 
beszelt velem, ha nekem az idegrendszeremmel gond volna, akkor nem itt tartanank. Kerem, 
tisztelt urak, holgyek es a polgarmesteri kozmeghallgatasi tarsak, hogy ezt is tudomasukra 
hozom, hogy ott mi folyik bent a JGK Zrt.-nel. Magyaran mondva pofara mennek, es ugy 
beszelnek, mint a kutyaval. Es meg azt is roviden, tomoren, hogy engem, tisztelt urak, 
holgyek, ket alkalommal letorbltek a szamitogeprol, amikor en bejelentettem a panaszt, a 
csatorna... A lenyeg az, nem tortent semmi. Bementem. „Milyen jogon toroltetek le?” Es 
semmit se tudtak mondani. Ez mikor volt? Meg a Nemet utcaban volt ez a panaszbejelentest, 
amikor Piko Andras Polgarmester urunk lepett hatalyba.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen. Adjuk meg masnak is a lehetoseget, hogy valaszt is kaphassanak.

Kalanyos Sandor
Ugyhogy en mar megprobaltam mindent. Koszonom.

Budahazi Gusztav
Tenyleg nagyon rovid leszek, ha tudnak erre a ket percre figyelni, halas lennek. Elsosorban 
Bddis Lajos baratomnak vagyok halas, mert 6 mindent sokkal szofisztikaltabban elmondott, 
amit en szeretnek. Igen, a junius 30-i lakossagi kezdemenyezese, nem is hazirendnek 
nevezem, hanem ez egy komoly SzMSz javaslat volt. Es habar a Polgarmester ur megtiszteld 
modon osszefoglalta a valaszat, en ezzel a valasszal, mar a berlotarsaim neveben, 
melysegesen nem ertek egyet. En ugy velem, hogy megkeriilte valaszt. Es befejezeskent 
annyit szeretnek kemi, kedves Polgarmester ur, hogy valoban jeloljon ki, most mar masfel ev 
utan, azokra, az ott folmeriilt, reszben a Lajos altal is erintett kerdesekre, de amiket mi is 
konkretan megfogalmaztunk, valaszt. Az onkormanyzati berlakas rendszer jelenleg sulyos 
mulasztasos torvenytelensegi allapotban van immar evek ota. Ennek megvaltoztatasat On 
programkent hirdette meg. Ebben egy arva lepes nem tortent. Halasak lennenk, ha erre a 
tbrveny szabta idon beliil barki kijeldlne egy idopontot. Koszonom szepen.
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Bekesi Zsuzsanna
Koszonjuk szepen. Voros Szilvia aljegyzo asszony fog valaszolni most.

dr. Voros Szilvia
Az umak annyit valaszolnek, hogy meg fogjuk vizsgalni. Sajnaljuk, hogyha nem kapta meg 
ezeket. Meg fogjuk vizsgalni, es meg fogjuk adni a megfelelo valaszt. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Piko Andras.

Piko Andras
Bodis Lajosnak szeretnek valaszolni. Meg tudom erbsiteni azt, amit az elobb az Aljegyzo 
asszony mondott. Nem tartom elfogadhatbnak, hogyha ez valoban igy volt, hogy het 
esetben... En egyetlenegy adatkerese esetere emlekszem, amiben en magam is reszt vettem, 
az a kozteri WC-knek az iigye volt. Az egy kbzerdeku bejelentes volt, hogyha jol emlekszem, 
eleg sokat is dolgoztunk vele. Politikai felelbskent nyilvanvaloan van politikai felelossegem, 
hogyha ez igy mukodik a Hivatalban, ezt el kell ismernem. Nyilvanvaloan vegig fogjuk nezni, 
hogy mi lehetett az oka annak, hogy bar az onkent vallalt feladatainkkal, ligy latszik, hogy 
elore tudunk szaladni, a kotelezo feladatainkkal meg nem ertiik utol magunkat. Egyvalamit 
tudok csak mondani, hogy az elkotelezodesem - hogy mondjam - nem lett kevesebb azota, 
amiota abban az iigyben reszt vettem. Nyilvan ebben most meg kell nezni, hogy mi tortent, de 
nyilvanvaloan nem jo, hogy igy van. Azt kernem Budahazi urtol, hogy segitse a munkankat 
abban, hogy - most igy a kritikaja minden indulattal egyiitt, ertem - konkret kerdeseket 
szeretnek, amelyekre fol tudunk kesztilni, es akkor meg fogjuk hatarozni azt az idopontot... 
Nem tudom, hanyadik ilyen leiilesunk lesz, de amennyiben ilyen valaszok vannak, akkor 
azokat meg kell nezni jogi, gazdasagi es minden mas szempontbol, hogy valoban arrol van-e 
szo, hogy az Onkormanyzat mulasztott, vagy arrol, hogy mas akadalyai vannak a dolognak. 
Amennyiben az Onkormanyzat mulasztott, akkor pedig nyilvanvaloan meg tudjuk nezni azt, 
hogy mikorra tudja ezeket a mulasztasokat potolni. (hozzdszolds - nem hallhato) Persze, 
termeszetesen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjuk szepen. Sajtos Csilla jegyzb fog hozzaszolni most.

dr. Sajtos CsilDa
Koszonom szepen a szot. En szinten csatlakozni tudok csak Polgarmester urhoz, Aljegyzo 
asszonyhoz. Szeretnek Bodis urtol egy megerositest kerni. Kbzerdeku bejelentest emlegetett, 
es kozben itt elhangzott a kbzerdeku adatigenyles. Melyikrbl van szo? Mert nem ugyanaz a 
mufaj.

Bodis Lajos
Bejelentes.

dr. Sajtos Csilla
Bejelentes. Koszonom szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjuk. Eross Gabor alpolgarmester hozzaszol, es utana meg bt perctink van. A 8-as 
ponthoz, az „Egyeb” ponthoz vamank meg kerdest, javaslatot, ha van.
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Dr. Eross Gabor
Koszonom, csak nem szerettem volna, hogyha levegoben marad ez a „zold udvar” iigy. En 
probaltam megkiilonbdzteti azt a haromfele „zold udvar” palyazatot, amikrol szo van. Nem 
azert nem valaszoltam a kerdesben konkretan elhangzott „zold udvar” tigyre, mert ne akarnek 
vagy megkeriilnem, hanem azt vartam es remeltem, hogy a palyazatot kezelo Rev8 Zrt. ezzel 
kapcsolatosan tud egy konkretabb valaszt adni. Azt tudom - de ezt szerintem Sarkany Csilla 
el fogja mondani, illetve meg fogja erositeni, ki fogja fejteni roviden hogy tortent egy 
egyeztetes konkretan errol az tigyrol a holggyel, aki egyebkent kerdezett. Ugyhogy 6 az 
autentikus valaszado e tekintetben, csak azert szerettem volna ezt Igy meg tisztazni. 
Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Nines itt a holgy, aki kerdezett. 8-as: „Egyeb” napirendi pont. Latok egy 11-est, 10-est. Ot 
perciink van.

Juhasz Barbara
Juhasz Barbara vagyok a Szazados negyedbol. En a Jozsefvarosi Gyermektabor, a 
kaptalanfuredi strand berbeadasarol szeretnek informaciot kemi. Miert is nem az 
Onkormanyzat irta ki ezt a palyazatot, hanem a JKN? Miert az a Naray Richard nyerte meg, 
aki ugyan a sajat palyazatat kiirta? Ahogy en kapok informaciot Onoktol arrol, hogy akar 
mehetek migrans nokkel kerekparozni, akkor miert nem kapok arrol, hogy a strandot vitorlas 
tabor vette - ugymond - birtokba? Es en egy szabad hetvegen lemegyek, es ott dzsipek 
koriilottem, dohanyzo emberek korulottem. Hogyha a stegre megyek, akkor benzinmotoros 
hajot inditanak be. A vizbe nem lehet bemenni a tenger sok vitorlastol. A 120-as tablat 
elorehoztak, onnan indulnak. Errol egy tajekoztatast nem kaptunk. Nem tudom, hogy hogy es 
miert tortent mindez. Koszonom.

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjuk szepen.

Suranyi Erika
Nekem egy olyan kerdesem lenne - ezt mar jeleztem Szarvas Koppany Bendeguznak es 
Hermann Gyorgynek is -, hogy rengeteg a drogos, az eszement, nem normalis, nappal is. 
Mikor probalnak mar valamit tenni, mert mar miota ez kerdezem?

Bekesi Zsuzsanna
Koszonjiik szepen.

Piko Andras
Bocsanat, meg kell kerdeznem Jegyzo asszonyt, hogy mi az, amit el tudok mondani. Ma zart 
iilesen targyalta pontosan ezt a kerdest az Onkormanyzat.

dr. Sajtos Csilla
A zart tiles anyagabol termeszetesen semmit. A tajekoztato anyag a belso ellenorzesrol, ami 
nyilvanossa tehetd, tehat ami a nyilvanossag szamara kesztilt, az font van a honlapon.
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Bekesi Zsuzsanna
Satly Balazs frakciovezeto kert szot. Elotte Piko Andras polgarmester. Elnezest.

Piko Andras
A belso ellendrzesi vizsgalat ket legfontosabb megallapitasa az volt, hogy 2015 6ta a JKN 
nem a jogszabalyoknak megfeleloen hasznosltja a rabizott vagyonelemeket. Ez ervenyes volt 
az elozb rendszerben is, marmint 2015 elott, akkor a magyarkuti gyerektabort adtak ki 
munkasszallasnak, es ervenyes volt most is, amikor a kaptalanfiiredi strand egy reszet, 
egyotodet berbe adtak a vitorlas klubnak. A masik ilyen megallapitasa az volt, hogy mind a 
2019 elotti, es mind a 2019 utani idoszakra jellemzoek olyan szabalytalansagok a 
mukbdesben, amelyek kulonbozo mertekuek. Azon mertekeknel, amikor biintetojogi 
felelosseg megallapithato vagy gyanusithato volt, ott az Onkormanyzat feljelentest tett. Itt 
most ezt vizsgalni fogjuk, hogy kell-e vagy nem. Es a gyerektabor iigyeben, marmint a 
kaptalanfiiredi strand iigyeben azt kertem, illetve inditvanyoztam - ezt a napirendi pontot 
egyebkent egy sziinettel kellett megszakitanunk, hogy ideerjiink, a kepviselo-testiileti tiles 
masodik feleben fogjuk majd folytatni, es remelem, hogy el fogjak fogadni -, hogy a 
Tulajdonosi Bizottsag a napvilagra keriilt adatok, informaciok birtokaban terjesszen eld egy 
javaslatot a Kepviselo-testiiletnek, hogy mi legyen ennek a szerzodesnek a sorsa. Meg lehet 
sziintetni, lehet semmisnek nyilvanitani, lehet ujra kiimi. Erre varom az Onkormanyzat 
Tulajdonosi Bizottsaganak a velemenyet es, ez alapjan fog majd a Kepviselo-testiilet donteni. 
(hozzdszolds - nem hallhato) Mije ment ra? Bocsanat, en errol fogok kerni adatot, hogy volt-e 
ilyen. Mi folyamatosan, minden heten azt a lehetoseget, hogy a kaptalanfiiredi strand 
igenybeveheto es hasznalhato, ezt hirdettiik, es csak pozitiv visszajelzeseink voltak. 
Amennyiben Onnek negativ elmenyei voltak ott, azt nagyon sajnalom. Nagyon sajnalom, 
hogy igy tortent. Kerem, hogy akkor ezt egy levelben irja le, ki fogom vizsgaltatni. Koszonom 
szepen.

Bekesi Zsuzsanna
Koszdnjiik szepen. Suranyi Erika kerdesere Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony 
valaszol.

Szili-Darok Ildiko
Kbszdnbm szepen a szot. A „sok a drog-dependens es a mentalisan terhelt” problemara 
szeretnek valaszolni. Eleg keves lehetosege van az Onkormanyzatnak, hogy ezen a 
szenvedelybetegsegen es a mentalis terheltsegen segitsen, de amit tudunk, megtesziink. 
Egyreszt a drogprevencidban targyalasokat bonyolitunk, hogy szelesitsiik mind a prevenciot, 
mind a gyogyitasi lehetosegeket. Elment Koroknai Andras igazgato ur, aki tudna igazabol erre 
valaszolni. En ennyit tudok mondani, hogy most jelenleg targyalasban allunk tobb 
szervezettel, a kabitoszer-ellenes forumunk miikddik, es probaljuk a lehetosegeket keresni. A 
mentalis betegsegekkel terhelteknek pedig most sikeriilt egy szerzodes kereteben a Vikote 
kivalo pszichiatereivel megallapodnunk. Szinten a JSzSzGyK mentalhigenes csoportjahoz 
kell fordulni azoknak, akik szeretnenek pszichoterapias segitseget kapni. Ez most egy osszeg 
kereteig ingyenesen megnyilik a lakossag szamara. Remeljiik, hogy ezekkel a kivalo 
pszichiaterekkel es sima terapias modszerekkel tudunk segiteni azoknak, akik orvoshoz 
fordulnak. Egyedtilallo ez a kezdemenyezes a keriiletiink reszerdl. Remeljiik, hogy mas 
keriiletek is atveszik ezt a peldat. Koszonom.
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Bekesi Zsuzsanna
Ezzel veget ert a kbzmeghallgatas. Az idbnk is lejart. Felkerem Piko Andras polgarmestert, 
hogy zarja le a kepviselo-testiileti ules ezen reszet.

Piko Andras
Mivel ez, bar nyilvan nagyon specialis formaja egy kepviselo-testiileti iilesnek, de megis ez 
egy kepviselo-testiileti tiles, a kepviselo-testiileti iilesnek a „kbzmeghallgatas” napirendi 
pontja, amelyet most lezarok. A kepviselo-testiileti tiles vegen lehetbseg van arra, hogy a 
megjelent kepviselbk kerdest tegyenek fol, vagy felvilagositast kerjenek. Viszont ezzel a 
lehetosegiikkel most nem tudnak elni, hiszen a kepviselo-testiileti tiles egy kesobbi 
idbpontban fog folytatodni.
Megkoszonom a reszvetelt, az iilest 20 ora 3 perckor bezarom. A keriilettel, az 
Onkormanyzattal, a Hivatallal kapcsolatos legfontosabb informaciok a www.jozsefvaros.hu 
weboldalon talalhatok. Es most a kepviselo-testiileti iilesben sziinetet rendelek el.

<—> liK.m.f ' ' ’

DrLSajtos Csilla 
jegyzb

A jegyzbkbnyvet keszitettek:

H. Tothne Veres Evelyn Lilia 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 
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Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 
szervezesi iigyintezb

Emmer Rita
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

szervezesi iigyintezb

Melleklet: Jelenleti iv
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Piko Andras^j^M^^ f ' 
polgarmester

Ay *

Pali Sandome
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

szervezesi iigyintezb

(Xda Krisztm^^^

Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 
szervezesi iigyintezb
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