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Tárgy: Válaszlevél k<izmegha|Igatásra
Tisztelt Uľam!
K<iszönettel megkaptuk a 2016. decembeľ 20-i kozmeghallgatĺĺskapcsiĺn, elektronikus úton
[ęl te t t kérdéseit, amel yekkel kapcso latb an az alábbiakľól táj ékonatorn.

Magyaľország he|yi ĺinkormanyzatairő| szőIő f}ll. évi CL)ooilX. toľvényhatźtrozza meg
az onkormźnyzatokľa ĺézvekĺjtelező szabályokat a közmeghal|gatźs vonatkozasában. A
Józsefuĺáľosi onkoľmźnyzat a törvény rendelkezéseinek eleget téve minden évben előre
meghirdetett módon tartja a kertileti közmeghallgatĺĺst, amelyen a helyi lakosság és a
helyben érdekelt szervezetek képviselői a helý közügyeket érintő kérdéseketés javaslatokat
tehetrek.

Az

éwő|-éwe beéľkező kérđésekszźlmfua figyelemmel a kĺjzmeghallgatás lebonyolítasát
nagybarl nehezítené'ha minden egyes' nem is feltétleniil helyi kĺizügyet érintő kérdésés
vźiasz szóbeli ęlőadasaru időkeretet biztosítana a képviselő-testiilet. Tekintettel aĺľąhogyjogos elvĺáľás, hogy minden, a helyszínen jelen lévő részleteiben ismerhesse az egyes
felszólalásokat és a rájuk adott viĺ]aszokat, ezéft a helyszínen az érdeklődok szźrnára erĺe
|ehetőséget biztosít az onkoľmányzat, ezen felül pedig mindęnki számára valamennyi
dokunreĺrĹuĺnelérhętő a w w w j ozscfvaros.lru ĺrldalĺrrr.

A

közmeghallgatás időpontját és időtaľtamát illetö észľevételévelkapcsolatban fontos
hangsulyozni, hogy e képviselő-testiileti tilés csak egy, on által konlĺľétankiemelt formája
annak, ahogyan a helý lakosok kér<|ést vagy.javaslatot intézhetnek a döntéshor,őhoz,, a
képviselő-testtilet tagJai|loz, illetve az öľkoľnrĺírryzatillltéznérryľendszerilletékeseilrez. Az
észrevételekmegtételéreegész évben nyitva áll a lehetőség az állampolgĺĺĺokszámźra akáĺ
íľiísban,elektronikus vagy postai úton, akĺáľtelefonon, akĺáĺpedig személyesen a hivatali
ügyfelfogadĺási időn belÍil vagy a tisztségviselők fogadóórái keretében.
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Az

e|őző évek tapasna|ata alapjan az észĺevétellelkésziilő állampolgaľok e képviselőtestÍileti ülésen _ fiiggetlenül annak időpontjától _ nagy sztva|ékbarl ľésztvettek, amelynek
kovetkeztében a Polgáľmesteri Hivatal 300-as terme maximális kihaszrráltságga|,
valamennyi rendelkezésre á||ő férőhely fe|hasznźůźsáva|biztosított helyet a
kozmeghallgatasnak. Az érđektődőkírásban előzetesen elküldott kérdéseikre minden
esetben mogkaptak az onkormányzattő| véiasnlkat. Tájékoztatásként jelzem, hogy a
decemberi idoszak mellett szól, hogy a keľĹiletiek sztlmźna az éves közmeghallgatas
időpontja az év ezen időszakában rogzĹilt, s a fővĺĺrosi kerĹileti önkoľmĺĺnyzatokjóval több
mint fele szintén ebben az idószakban tartja éves közmeghď|gatástfi, a Fővarosi
Onkormanyzattal egyetemben.
Tekintettęl arra, hogy levelében nem jelĺilt meg konkrét esetęt a levelek megváIaszolásával
kapcsolatban, źilta|źnosságbantźĄékoztatom, hogy aJőzsefvtrosi Gazdálkodási KözpontZrt.
(továbbiakban. JGK Zrt.) valamennyi iĺodája töľekszik - a jelentősen megnövekedett
a feladatok hat.ĺľiđőbentĺiľténőelvégzésére.Vannak olyan
ügyszam ellenére is
ügýípusok, amelyeknél a törvény egyéľtelmúenmeýntáĺozza az eljźrás lefolytatására

nyitva alLőhatánđőt.

Fentieken tú| előfordulnak o|yan bérbeadói döntések, amelyek meghozatalźnak,
végrehajtĺsĺĺnakhatáridejére nincs jogszabźůyi előírĺás. A kollégak teľmészetesen ezen

eljáľástípusoknál is teljes köľĺĺ tajékońAtast adnak az ügymenetrőI, az ügy mielőbbi érdemi
megolďĺsa érdekében az ngyfé|Ie| folyamatos a kapcsolattaľtás, a dĺintéstelőkészítő
folyamatľól írasos dokumentĺíció készĹil. Figyelemmel' a |akasgazďálkodasi feladatok
összetettsé gére, atöľvényi előírasokból adódó kötelezettségekre, a lakascélú onkoĺnlĺnyzati
ingatlanokkal kapcsolatos szabályozasi rendszer - eljárási, illetve iigyintézési folyamatok
a
tekintetében torténő - feliĺlvizsgatata folyamatban van. A felütvizsgálat célja többek között
magas színvonalú,ügytélbaĺćú ugylntézésfe[tételeinek megteremtése.

Tájékoztatom, hogy a keriilet közetmultban megujult kĺizösségi tereinek, paľkjainak
feĺaltartasát a Budapest Főváros VIII. kęľĺilętJózsefvaĺosi Önkorĺnźnyzat(továbbiakban:
onkormányzat) saját intézményein és gazđáLkodő szervezetein. keresztĹĺl biztosída.
Á1ta1ánoss ágban elmondható, hogy a kĺĺzteľtiletekenjelenleg talá]ható utcabútoľoka
lakosság és az ide látogatók számához képest aľányosan keľiiltek meghatáĺozásta és
telepítésre - sokkal nagyobb számbarl,mint a közterek fetrijítas előtti állapotat tekintve.
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Továbbá tájékoztatom arról is, hogy Budapesten Józsefuaros teľületén mfüödik a legtöbb
nyilvános illemhely _ cisszesen tizenkettő -, amelyek többségét a Fővarosi Csatomźzási
Művek Zrt. ijzemelteti. Eme||ett a kerÍiletben vannak olyan, többek kĺiztltt <inkormányzati,
egészségĹigyi és egyéb létesítmények,intézmények, amelyek illemhelyei sztikség esetén többsége díjmentesen - igénybe vehetők btr|<l sztlmáĺa.
Bizombenne, hogy a levelében felvetett kérdésekĺesikeľült kimerítő válasszď szolgálnom!
Budapest, 2016. december 20.
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