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Tisztelt Uľam!
Hivatkozássa| a20I6. december 20-i közľneghallgatás kapcsán feltett kérdéseiľe,viĺlaszomat
az alábbiakban fo glalom össze.

1.

A

Budapest Józsefuaľosi Önkormźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat) kiemelt
jelentőségú erőfoľľĺĺstfordít Józsefuiíľos megijítasáľątöbbek között _ nemzetközileg is
elismert _ komplex vĺĺrosrészekľekiteľjedő viĺrosľehabilitaciós progĺamok (pl.: Corvin
Sétány Progĺam, Magdolna Negyed Program, Európa Belvarosa Program) megvalósítłísa
ákal.

Az Önkoľmźnyzat20|6. augusztusában 2 millirĺrd forint összegíĺ üímogatasi igéný adott be
Versenyképes Közép-Magyarorszźtg operatív Program keretében _ ,,A leromlott
telepiilésrészekenélő ďacsony súátuszú lakossĘ életköriilményeinek javítasą tarsađalmi és
fizkaí rehabilitĺíciója Budapesten'' címiĺ(VEK0P-6.2.|-|5 kódszámú) pá|yźnati felhívasrą

_a

Magdolna-orcza NegyeđSzociális VaľosrehabiliĹíciós Program címmel. Apá|yźnat 7 tömb
megťrjítasráľa fokuszál, amelýőt 3 tomb a Magdolna negyed déIi részét'4 tömb az orczy
negyed északj részétfoglďj a magában.

Az orczy

ncgycd mcgujíüĺsĺĺnfeltil az onkoľmányzat elkötelezett amellett, hogy ft'rlytassa a
2005-ben megkezdett Magdolna Negyed Szociális Vaĺosrehabilitaciós Programot, amelynek
megvalósítrísót eredetileg is 15 évre tervezte. Elsősorban azokban a tömbĺjkben van eITe
szĹikség, amelyeket a korábbi projektek (N/[NP I, MNP II, MNP III) kevésbéérintettek és a
pľoblémák nagyon hasonlóak az orczy negyedben tapasztalt nehézségekhez. A benffitott
pá|y azat j elenleg elbÍrálás alatt źiI.
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.3ľá::'ľ,1T:Nyertes pá|yazat esetén a projekt megkezdésérevárhatóan a jövő év kĺizepénkerülhet sor és
a megvalósítas varhatőan 2020-ig taľt. Az Önkormźnyzat az orczy negyed hosszú távú
(legďább 15 éves) integĺált megújíüísanakelső lépésekénttekint a VEKoP-fonásból
megvalósuló szociális vĺáľosľehabilitációs progralnľa.

Az onkormźnyzat szándéką hogy az

európai uniós ptůyźzatmellett kifejezetten az Orczy
negyedre vonatkozóan további forľĺásokatvonjon be a vĺírosrészmegújítrĺsacéljából,
amelynek előkészítésejelenleg folyamatban van.

2.

Tájékoztztom, hogy a LuđovikaCampus Projekt soľián a Koľmány teljes k<inĺen
tljjáépítettea Ludovika ttĺľténelmiépületegyüttesét és megiqítja az oľczy-keľtet. A
benlhźzás megvďósítasa előtt szakembeľek mértékfel az orczy-park teljes
növényállonrźuryát és adĹak dendĺológiai szakvélculérryĹ,arncly alapján elkészttlt a
fakiváglísi terv. A Nemzeti Kozszo|gźlati Egyetem a lehetőségekhez képest igyekszik a
lehető legtöbb f,ít megmenteni a pľojekt sorĺín.A kivágott f;ák pótlrĺsráĺa részben a paĺk
teľiileténkerĹil sor a terep- és kĺlrnyezefoendezéssel egyidejíĺleg,részben Józsefuaĺos más
terülętein, a teľmészetbeni pótláson feltil pedig kompenzációs összeget is fizet a Nemzeti
Kozszolgtiati Egyetem a Józsefuaľosi onkormźnyzat részéte.A józsefuĺĺľositermészeti
kornyezet védelméről szóló önkormányzati reĺdelet kötelezettségként Ąa e|ő, hogy a
kompenzĺĺciós <isszeget a bef,lzetését kĺivető öt éven belül a kerĺileti zĺilđfelĺiletek
fejlesztésére kell felhasznźlfi. Ennek megfelelően a Nemzeti Közszolgalati Egyetem ěital
megťlzetett összeget az onkormźnyzat a kĺivetkező évek zöldesítései soriĺń fogia
felhasználni a Füvészkert igazgatója, đr.orlóci Lasz|ő útmutatĺĺsaiés tanácsai a|apjan
késziilő ztildstatégiában foglďtaknak megfelelően. A zĺjldstratégia megvďósítasźi és a
kĺjvetkező években tewezett ezu fa elültetésétaz onkoľmányzat a lakosság szélesköľíí
bevoniísával tęrvezi megvalósítani. A lakossígi igényeket mind a Nemzęti Kĺĺzszolgĺílati
Egyetem az orczypark@lnl-nke.hu, mind pedig a Józsefuaľosi onkoľmányzat folyamatosan
fo gadj a a zo|dítes@jozsefu aro s.hu email címen.

KoszöneÍel vetťfü a Szigony utcai paľkolőra" az Illés utcarą vďamint a Bókay utcaľa
vonaÍkozó fatiltetési javaslatait, amelyeket továbbítotmnk a Józsefułĺrosi Gazdálkodrási
Kozpont Zrt. részére,tekintettel ara' hogy az onkormányzat Képviselő-testĹiletének
257120|6. C)([I.01.) szálmíhatźxozataŻ.porÍjaéľtelmébenaKépviselő-testiileteszervezetet
kérte fel, hogy az onkormrányzat tlł|ajđonábanálló teruleteket érintő lakossági fatiltetési
igények megvalósíthatóságát az onkoľmĺĺnyzatzolďfeliileti tanácsadójával egyeztetve mérje
fe|, készítsenfaiiltetési teľvet és eľről t.íjékoztassa a Képviselő-testĹiletęt. A đöntés
végrehajtasanak haüáľideje a 20|7. februĺáľ havi képviselő-testiileti ülés. A faültetési terv
kidolgozáséůloz segítséget nyrijt a k<izelmultban elkészített és a keriilet ktiztertileteire
kiterjedő fafelmérési kimutatrís, mely pontosan meghatáľozza az tiľes fahelyek, fatuskók
helyszíneit. Az elsődleges egyeztetések a|apján' első iitemben 140 fa iiltetésérevonatkozó
|082 Budapest, Baros u, 63_67.. Te|efon: 06 | 459 2| 00 . E-mail po|garmeste@jozseńľaros. hu . www.jozseń'"aros. hu
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terv készült el, amely a Nemzeti Kozszo|gźiati Egyetem környezetében talalható utcák (Illés
utca _ Korányi Sándor utca _ Diószegi Sámuel utca _ Elnök utca - Vajda Péter utca _
Bláthy ottó utca) f;ĺiľaés fasoľaira vonatkozó ültetési javaslatot tartalmazzy előreláthatóan
2017. tavaszi időszakban történő megvďósítással. E felmérésnem azonos a fakataszteri
felméréssel,amelynek jövőbeli megvalósítasaľa az onkormĺányzat a Füvészkeľt
igazgatőjźnakútrnutatasai és a megfelelő szakembeľek bevonása révéntorekedni fog. Fontos
azonban hangsúlyozni, hogy a fakatasńer megléte a zĺĺldítésekés a fatiltetések megtörténtét
semmilyen módon nem befolyásolją így a zöldprogram megvalósítasávď az onkormtnyzat
afakataszter meglététől függetlenĹil hďađhat előľe a teľvezett ütemezésnek megfelelően.

Tájékoztatom, hogy a Bókay János utca és azvlai út saľkrínelhelyezkedő köĺerulet nem
az Önkormźnyzat fulajdonában źilr, így kezelése és fejlesztése nem az onkormĺányzat
feladata. Erľe vonatkozó javaslatát továbbítottuk az illetékes Fővĺĺrosionkormanyzat
r észére, kérve az abban fo glďtak me gvizs gálását.

Az onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete

źůta|hozottdĺintések,így a Nemzeti Kozszolgátlrati
Egyetemmel kötött megállapodás is nýlvános, azok a wwwjozsefuaľos.hu honlapon
megtekinthetők _ amennyiben az e megállapodásban foglaltakon felül további, az Orczykeľľtel összefüggő információkat szeretne megszeľezni, javaslom, hogy keresse meg az
adatbirtokos Nemzeti Kozszolgálati Egyetemet.

A zĺildítésekkelkapcsolatos intézkedéseket az onkoľmányzatmźs döntések végĺehajüásĺĺhoz
hasoďóan a lehető legteljesebb nyilvánosság mellett tervezi megvalósítani, amfüez a kerület
fejlesztése iÍĺánt elkdteIezeÍt állampolgárok segítségétis igénybe kívanjuk venni.

Az

onkoľmĺĺnyz-attervei szerint a 20|7. évítavaszi faültetési időszakban megkezdjtik a
Nemzeti Kozszolgá|ati Egyetem á|ta| az onkormĺányzat Ktiltségvetési Elszímolĺási Szĺímla
K<imyezetvédelmi és Egyéb Fapótlĺĺsi Cé|tar1a|éI<rabeťuetettĺisszeg felhaszrrálasát.

3.

A

Budapest VIII. kerület, Szigony utca és Pľáter utca kereszteződésénéltalá]ható
zcitdfeltilet helyreállítasávď kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Józsefuĺĺrosi Gazdalkodási
Kö4pont Zrt.váÍosizfrmeltetési Igazgatőságának kezdeményezésérea Polgá:ĺľlesteri Hivatď
Hatósági IJgyosnÁIy ÉpítésügyiIrođájafelszólította a kivitelezőt a teľĹilet azorna|i
he|yteáL\ítasára. Azérintett terĹilet jardaszegélyeinek siillyedéséhez a jelenleg is zajló Coľvin
projekt Ságony utcai és PráÍet utcai építésimunkálataivď tĺsszefüggő teherautó forgalom is
hozzájárv|'.

4.

A

2014. évi közmegha|Lgatas során a 20|4. december I7-i keltezéssel ellátott
válaszlevélben (ügyszam: 16-|574lf014), vďamint a f0l5. évi közmeghďlgatlás során a
2OI5. december 10-i keltezéssel ellátott vźiasz|evé|ben (ügyiratszátl: |6-|792/2015.)
l0B2 Budaoest,Baross u.63-67..Telefon: 06 | 4592100. E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu'wwrv.jozsefuaros.hu
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foglaltakkal összhangban, tájékoztatom arľól, hogy a térfigyelő rendszer kamerahelyeinek
meghataľo zásźůloz az onkorm tnyzat a kerĺileti rendőrkapitaĺlyság segítségétkéľi.
Ismételten tájékoztatom anól, hogy a kamerďlelyszínek kiválasztásara a lakossági igények
figyelembevétele mellett a JózsefuĺĺľosiRendőrkapiĹĺnyság és a Jőzsefuĺíľosi Kĺjzteľületfelügyelet szakmai állráspontját rogzítőjavaslatok alapján, többsztjri helyszínbejaľast követó
döntésként kertilt sor. A szakemberek a dĺintésĺiksoriĺn figyelembe vették a helyszínek
biĺnügyi statisztikĺíit,a szabá|yséľtésekgyakoľiságát, valamint a kamera a|ka|mazhatősági,
indokoltsági e gyĹitthatój át.

20|4. évben 293 millió forintból megvalósított beruhĺŁas az ország legnagyobb
kameľarendszer-fejlesztése, amely jelentősen hozzźtjttruLt Józsefułíros közbiĺonságanak
javulasĺĺhoz. A régi, elavult eszkozök helyett máľ modem kamerfü szolgáljak a
józsefuráľosiak biztonságát. A keľülęt egész tertilete kamerákkal lefedett, így többé mar
nincsenek láthatatlan utcfü és terek. Ez nagyban segíti a rendőľség munkáját, a
biincselekmények megelőzését és felderítését.A fejlesztéshez kapcsolódóan a térfigyelő
központot is fehijítotüák, bővítették. A modern térfigyelő rendszer kameráit a VIII. kerületi
Rendőrkapitanyság monitorszobájában figyelik, és a BRFK-hoz is be vannak kötve. A
munkaallomĺásokat is kibővítették, így mtr 11 rendőr és kĺĺĺeriilet-feliigyelőköveti a
kamerák képeit.
Budapesten elsőként hangos téďlgyelő kamera is védi a keriilet több közterét, így a
közterület-feliigyelők és a rendőrok nemcsak |átjak a szabá|yszegőket és a búncselekményt
elkövetőket, hanem azonrĺa| fel is fudjfü szőIítant őket a rend és a szabáIyok betartźsara.
Természetesen a Szigony utca - Apáthy Istvlán utca kereszteződésébe kihelyezendő, illetve a
Balassa utcát belátó kamęra felszerelésével kapcsolatos felvetését ismételten továbbítjuk a
szakmai álláspont kialakítasáéľtfelęlős szeľvezeteknek azza|, hogy amennyiben további
foľrasok átlnak ľendęlkezésre a kameraľendszer bővítése céIjára, a rendészeti szakemberek
vizsgálják. meg a j avaslat indokolt sĘá./".

5.

Vinci utcától azI|Lés utcĺíigtaľtó útszakasz,ának, valamint
a Prátęr utca Futó utca - Szigony utca kĺizötti szakaszźnak áľradása 2077. első felében
v3prható a Coľvin SéüĺnyProjekt keretében. AztÍfe\tljítźlssoran teljes, aziftszęrkezęt és aztft
alapjanak cseĘét is magában foglaló munkílatok kivitelezésére keriil sor.

A

T<imő utca Leonaľdo da

A

Bókay Jĺĺnosutca esetében a Nokia szé|đlázhasmálatbavételi engedéIy&e vonatkozó
eljarts lezara|asug volt szfüség iđeiglenesegységes feltilet kialakítĺĺsáľa"amit a beruhźző
saját koltségénvégeztetettel. A jövő év elején ęzefl a sz-akaszon is teljes pźiyaszerkezetcserére keriil sor. Vaľhatóan _ szintén a Corvin Sétany Projekt keretében - a közeljĺivőben

megkezdődik a Bókay János utca teljes útfelújításais.

ĺ
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Tájékoztatom továbba' hogy a 2014. évben teljes útfelújítas tijÍténtaz Alftldi utcában 341
folyóméteren, a Sárkiány utcában 184 folyóméteren, a Delej utca - Golgota utca - Vajda
Péter utca közĺitti szakaszźn 80 folyóméteren, továhbá 51 folyóméteren t<irtént útjavítás a
Tisztes utca - Törökbecse utca - osztá|y utca közĺjtti szakaszźn. A 20|5. évben |ězajlott a
Golgota utca - Delej utca csomópont átépítése40 folyóméteren, a Bródy Sándor utóa egy
szakaszźnak és a Pollack Mihály tér - Bródy Sándor utca csomópontjának felújítása 173
folyóméteren. Továbbá a Fiumei ttt szęrviz iijan a Teleki térnél13śfolyométeľen és a
Baľoss utcai szervizűt fe|tljítĺása szintén l35 folyóméter hosszriságban. onkormźnyzati
beruhĺĺzĺásbő|az idei évben felújíüĺsrakerült a Yay Áa.ĺm utca téljes hosszában, azaz
cisszesen l 20 folyóméteľen.

Az

iltjavitasok keretébęn 2014. évben 287 m2 felületen 274 darab kźttýzás tcirtént, 2OI5.
évben 332 m2 felületen 368 daľab, míg az idei évben 400 m2 feltileten 360 daľab kátYú
j av ítasara keriilt sor.

6.

A

forgalomtechnikával kapcsolatos kéľdéséttovábbítottrrk
keze|ő feladatokat ellátó Budapest KöZut Zrt. részére.

A

panorĺĺmatfüör

és az

a

forgalomtechnikai

útbuľkolati jelek vonatkozĺsában érkezett észrevételével

kapcsolatban tájékoztatom, hogy Józsefuiáľos tertiletén számos egyenľangú útkereszteződés
(obbkezes utca) talátható, amely esetekre a KRESZ konkrét magatartási szabźůýhatźroz
meg a köfekedésben részvevők szźlmźtra,kĹilön útburkolati vagy egyéb jelzések
felttintetésétnem írja e|o, így a KRESZ-benrogzített magataľtiási szabályok betaľtása esetén
minden feltétel adott a bďesetnentes közlekedéshez. Ennek ellenére megvizsgĺĺtjuk, hogy
mely útkereszteződésekben jĺáľulnahoz-zá új útburkolati jel felfestése a még biztonságosabb
közlekedési feltételek megteremt éséhez.

A panorámatfüör nem helyezhető el automatikusan minden egyenľangú iftkeresztezőđésben,

annak a|kalmazhatőságátazénntetl tertilet pontos paľaméterei, adottságai befolyásolják.
Az lllés utcába végződő utciík egyenľangúsága megszĹintetésének lehetőségét jelenleg
vizsgáija a Budapest Kdzut Zrt., ezze|' összefüggő döntés meghozatz|áĺa ez idráig nem kerĹilt
sor.

7.

A

tĺíľsashĺázifelújítasok tźlmogatźsáva| kapcsolatban tajékoztatom, hogy az
onkonĺrrányzat Képviselő-testiiletének a 2016. évi kdltségvetésről sző|ő |12016. (II.04.)
önkormiĺnyzati rendeletében több mint 500 millió forint keriilt elktil<jnítésreüĺĺsashiázi
felújítĺsokcéIjara" amelyet az onkormányzat Képviselő-testiilete a t09l20|6. (V.05) számú
döntésével további 170 millió forintot meghaladó összeggel egészitett ki. A 2016. évben az
onkormányzat a rendelkezésre áLLő keľetösszegnek megfelelően 670 millió foľintot
meghďadó összegben, több mint 145 felújítastárgyában kötött támogatási szeruőđést,A
l0B2 Budapest,Baross u.63_67,.Te|eíon: 06 | 4592|00. E-mai|: po|garmesteľ@jozsefuaros.hu. www.'jozsefuaros.hu
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'3ľá?:ľ,H:tiĺmogatott házaknak és munkáknak a tiĺmogatiĺs ĺisszegétis tarta|maző Iistáját, mint
közérdektĺ adatot megtekintheti a wwwjozsefvaros.hu honlapon a kizérdekti adatokon belül
taLá|hatő tĺímogaúások menüpont ď att.

A

tavďyi évben felülvizsgált pá|yázati rendszer egyik kifejezett célja volt, hogy minden
kerületi tźlrsasház szźtmćra lehetővé váljon pźůyźzatkeretében támogatas igénylése a
szfüséges felújítasok elvégzéseéľdekében.Ez a cé|kitlnéssikęresen megvalósult, tokintottel
a.lľa, hogy aTársashźuak,ĺlakadható önkormányzatítánogatasokról sző|ő 2312015. (V.21.)
önkormĺĺnyzati rendelet szabźlyozása alapjźn valamennyi keľületi társasház, terĹileti
lehataľolas nélkiil, azonos feltételek mellett nýjthat be páIyazatot.

orömmel tźłjékoztatom,hogy az éwényespályźnatot benyujtó tlíľsashazak mindegyike
támogatĺĺsban részesiilt a keret adta lehetőségekhez mérten. A taľsashrĺzak felújítása jelentős
beérkezéseis. A 2016.
méľtélaĺforrĺĺstigényel, eztmutatja az egyre növekvő számípźůyźnat
évben befogadott pźůyazatokalapjźn, a tźnsasházak tźlmogatási igénye az év első kilenc
hónapjában <isszességébenmegha|adta az 1 milliaľd forintot. Természetesen a keret
kimertiltét követően beérkezett palyźĺzatokatis támogatni kívanja az onkormányzat, ennek
megfelelően a 2017. évi költségvetés csak a jövő évre k<izel 1 milliárd foľintot biztosít e
céIra.

Az Önkormtnyzat

szándéka a lehętő legt<ibb támogatást biztosítani a tźrsashának szźlmára,
ennek keretében a folyamatosan műkĺidtetettpá|yźuati rendszeľen feltil a ľÉnrozpatyázat
révénsikerült további forľásokat is bevonni atźrsasházak megujulasanak céIjara" vďamint
az onkormarlyzat meghirdette a ,,VilĘos kapuďjak'' programot is, amelynek keretében a
hazakvissza nem térítendő tamogatĺĺstvehetĺrek igénybe a kapuk bejáľatának kivilĘítasa és
felújítĺĺsacéIjábő|.

8.

A

felszó|ďĺásíban foglaltak alapjan megvizsgźůtattam a parkolassď kapcsolatban
jelzett jogséľtésektekintetében a Köztertilet-feltigyelet tevékenységét.

A jaľoke[o.hu weboldalon is jelzett, a Szigony utcában fellelt egyedi ľendszĺímos,Audi _
_
nem pedig opel _ maľkájtl gépjármúvel szembeni intézkedésekelmaľadasĺĺnakinđoka

ahogyan aĺľól korábban a Józsefylíľosi Ktjzteriilet-felĺigyelet részéro|írĺásbanistajékoztattźk
- a vonatkoző jogszabályi rendelkezések hianyából adódott. A közösségi egyĹittélésďapvető
szabályaiľól és ezek eLmu|asztásanak jogkövetkez.nényeirőI sző|ő l8lf016. (VI.02.)
önkormĺányzati rendelet megalkotasát és haüályba lépésétkĺjvetően vált biztosítottá a
!őzsefvárosi Köztertilet-feliigyel et szźlmźtraa gépjátmiikerékbilinccsel tĺirténő ellátasanak és
a gépjaÍÍntitulajdonosával szemben közigazgatź.si hatósági eljĺáras megindítasának
lehetősége.
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'3ľä::'ľľ:Emellett fontos megiegyezni, hogy a közuti közlekedés szabá|yairől szóló IlT975. (II.5.)
KPM-BM egytittes rendelet (közismeľt nevén: KRESZ) speciális szabályokat is
megfogalmu, így például mozgaskoľ|átozott igazolvĺĺnnyal ľendelkezó szemé|yek bizonyos
feltételek mellett parkolhatnak ajáľdán is.

TźĄékoztatom továbbá, hogy a Józsefuaľosi Paľkolási Szolgálat 2075. marcius 31-én jogutód

nélkiil megsziĺnt, feladatait a lőzsefuárosi GazđálkodásiKözpont Zrt. |átja el. A jelenleg
folyamatban lévő vaľosrehabilitaciós projektek keretein belül nem szeľepel parkolóhaz
építés e önkoľmĺĺny zati ingatlan terĹiletén.

Ismételten kérem' hogy amennyiben szabálysértést észlel, Iĺvjabiza|ommal a Józsefuaľosi
Közteriilet-felügyelet 24 őrában mfüĺidő tigyeletén elhelyezett 06/801204618-as zöld szźtmot
annak érdekében,hogy a helyszínĺe érkező intézkedő egység a releváns tényállás
megá,I|apitasát kĺjvetően haladéktďanul végrehajtsa a szfüséges intézkedéseket.

Felszólalása alapján felkéľtema KözterĹilet-felügyeleti ÜgyosztáIý, hogy vonjak
fokozottabb ellenőrzés a|á a megielĺilt helyszíneket és tegyék meg a szfüséges

intézkedéseket a jogs éftő magatartást tanúsító személyekkel szemben.

9.

A Képviselő-testtilet üléseire ellenzéki képviselők által benyujtott előterjesztések
szánara vonatkozó kérdésérea következő tajékoztatzst adom:

2074-ben l đbelőterjesztés benyujtasáľa kerĺilt sor, amelyet a Képviselő-testĹilet nem vett
napiľendjére. Ugyanezen előteľjesztés a 20|5. miáľcius 19-ei iilésľebeterjesztésre kertilt,
azoĺban a Képviselő-testiilet úgy d<int<itt, hogy leveszi a napiĺendľől és legkésőbb a májusi
tiléséntźngyalja a felvetett témát.

2015-beĺ _ a fent említetten túl _

8 db előterjesztés keriilt benyijtasrą amelyből a
Képviselő-testĹilet 6 db előterjesztést napirendre vett és meg!źrgyalt' 3 esetben elfogadta az
e|őteqesztésben szereplő javaslatot, 3 esetben peđigelutasította.
20l6-ban 10 db előterjesztést nyujtott be ellenzéki képviselő, ebből a Képviselo.testĺilet 3 db
előterjesztést napiľendjére vett és megtáĺgyalt, I esetben elfogadta az eloteqesztésben lévő
javaslatot, 2 esetben pedig elutasította.
osszességében megfllapítható, hogy a varosépítő elképzelésekbeillő előterjesztések
megln gy a|ásźúa Képvis elő.testÍilet bizto sította.

10' A

Magyarorszźęi Roma Paľlament Civil Szolgá|tatő Iroda képei, ingóságai 20116.
október 24-én, a szervezet által jogcím nélkĺilhasznált helyiségénekkitirítése ĺapjénaz
onkorĺnányzat bútonakĺáľábakerültek e|száů|ításra. A képekket és ingóságokkal
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.3T.á::'ľxT:kapcsolatban a Jőzsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. a Polgríri törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti felelős őrzés szabźtlyainak megfelelően jaľ el. A Magyarorszägi
Roma Parlamęnt Civil Szolgáltató koda tulajdonosként teljes könĺen rendelkezik az
ingóságokľó|, így azok esetleges kiá1lítasaÍó||<tzaľő|ag a szewezetjogosult d<lnteni'

Tájékoztatom, hogy a Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ zrt. folyamatosan
ťrgyelemmel kíséńmlnd az a]aualis havi bérleti díjak' minđa haľom hónapon tuli
tartozások, valamint a részletťlzetésekteljesítését.Amennyiben a beťlzetések teljesítésénél
keľül sor' amelyben tájékoztatja a
elmaľadást ész|e|, felszólító levél megkülđésére
annak éľdekébęn,
béľlőket/jogcímnélkĺililakáshasznalőkat az elmulasztott đíjtételekľől
elkeľÍilhetővé
váljon a bérleti
hogy
illefue
hogy a hátľďék ne halmozódjon tovább,
j ogviszony felmondása.

11.

Tźljékoztatomtovábbá, hogy vďamennyi lakasbérleti szęrződés taľtďmazza a bér|ő á|ta|
fizetendő dijakat, valamint a ťtzetęsi feltételeket, amely alapjźn a bérleti đíjatés a
kapcsolódó kiilön szo|gtĺ|tztźlsiđíjakata bérlő kĺiteles a Józsefuĺáľosi Gazdálkodĺási Kĺizpont
ZÍt. á|ta| kibocsátott szźlm|a alapjźn, az abban feltÍinteteĺ esędékességidőpontjáig egy
összegben megfizetĺri. Ezen kívĹil az aktuális taľgyhavi díj teljesítése éľdekébenminden
hónapban megkiild<itt számlalevél is taľtalmazza a bér|oneVhasznźt|őĺak az utolsó záľt
dátum szerinti hat.áridőn tíIi tartozásának egyenlegét, így nem fordulhatnak eIő az on által
leírt problémĺĺk,miszerint tĺibb hónapos _ esetleg éves - késedelembe esés utrĺn kapnak
előszĺjľ felszólítást a hátľďékos bérlők.

A |akaskitirítéssel jaľó végľehajtaskezdeményezése (kilakoltatas) minden esetben jogeľős
bírói végzésa|apján történik. A Józsefuárosban végrehajtott, lakaskiĹiľítésseljáÍó
kilakoltatlások évenkénti bontlásban a következők:

2074. év: A 2013120|4. évi téli kilakoltatási moľatórium lejaĺra (ez a devizahiteles
_
adósokra tekintettel 2014. április 30. napja volt) uĺĺnaz onźlkő bírósági végĺehajtók á|tal
az önkényes kilakoltaüísokat is ťrgyelembe véve _ 72 lakás-kitiľítéssel jĺáĺó karhatalmi
kilakoltatas keľĹilt végrehajtásra.

20|5.év: A

207412015. évi téli kilakoltatasi moratórium lejárta Q0|5. mlĺrcius 1.
napja) utźn azönálló bírósagi végrehajtók által _ az orl<ényes kilakoltatísokat is figyelembe
'1,ł. _ összesen 98 takas kitirítésseljĺĺró karhatalmi kilakoltaüĺs kerĹilt végľehajtĺásra.

év: A

Képviselő-testiilet 2712016. (II.04.) számri dcĺntéséretekintettel, az
onkormányzat _ mint végľehajtast kérő - úgy döntott, hogy a törvény erejénélfogva
rendelkezésre álló 9 hónap helyett Józsefuĺĺľosban csupán 2016. május 1. és szeptember 1.
jáľó végĺehajtási eljaras foganatosítĺsźra.Ezen
napja között keľĺilhet sor lakĺáskiĺiľítéssel
2076.

időszakban ĺisszesen 49 esetben kerĹilt sor kilakoltatas végľehĄtasfua.

.
.
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Az

onkormányzat állaspon$a egyéľtelmú:az egyĹittmfüödő és a közösségi együttélés
szabá|yait betartó bérlőknek, minden segítségetmegad a lakbéľmegfizetéséhez,hogy
esetleges anyagi nehézségeik miatt ne veszítsék el otthonukat. Mas megítélésďá esnek
azonban azon bérlők és lakashasználók, akik lopják a kozműveket, bűncselekméný
kovetnek el, illetve deviáns viselkedésiikkel, a taľsadalmi normák figyelmen kívĺil
hagyásźtva| a ttibbi lakót oly mértékben zavaqźů<, hogy a zavar.tafarl mindennapi együttélés
telj ességgel ellehetetlenül.

Akhłílisnyilvlántartasunk szeľint jelenleg

a végrehajtassď érintett családok 47 %o-a taľtozik
|akb&hasná|ati és kapcsolódó külön szo|gáLtatźsi díjjalaz onkormźnyzatfelé.

Tájékoztatom továbbĄ hogy az onkormányzat mar a]kalmazza a kátyas mérók
elfue fizetós órákľa.
felszerelését, illefue a lakasokban meglévő kĺizĹizemi órák lecseľélését
Erľe a szolgźitatásra minden, azELMU Nyrt.-vel szerződött tigyfélnek (bérlőnek) lehetősége
van - annak ellenére is, hogy a fogyxztő köztizemi taĺtozást halmozott fel _ oly módon,
hogy a káľryás mérőre kicserélt órfü feltĺiltésekor a beťtzetett összeg elĺíľemegĺĺllapított
hĺányadávď a közmúdíj.tntozas csökken, a fennmaradó ľésztpedig a könnuszolgáltató
villamos energia forrnájában biztosítja a bérlő részére.
Bízombenne, hogy felvetéseire sikerĹilt kimeľítő válasszal szolgálnom

!

Budapest, 2016. december 20.

Tisztelettel:
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