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Tisztelt
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Hivatkozással a 2020. évi köznieghallgatásra feltett kérdésére az alábbiakban tájékoztatom:
1.

A 100%-os önkormányzati tulajdonú társasházak nyári Házirend konzultációját követően
még 2020. augusztus 15. napjáig be lehetett nyújtani a házirenddel kapcsolatos
észrevételeket, javaslatokat. A kérdőívek, levelek és a témában tartott lakossági forum
során kapott információk feldolgozása megtörtént, az azokon megfogalmazottak
értékelése folyamatban van. A konzultáció során közel száz visszajelzés érkezett,
amelyeket figyelembe is veszünk. Az érintettek a konzultáció eredményéről szeptember
végén tájékoztatást kapnak, a változtatások beépítésre kerülnek a Házirend módosításba,
melyre az önkormányzat még idén sor kerít. Dolgozunk azon, hogy a módosított
Házirendről minden bérlő tájékoztatást kapjon.

6. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a rendelkezésére álló eszközökkel tud az
önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvása érdekében tenni. Sajnos a kerület
pénzügyi lehetőségei korlátozottak, korlátozottak voltak az elmúlt évtizedekben is. Ez
sajnos meglátszik az épületállomány külső jegyein és a belső, gépészeti felszereltségen
is. A jövőben is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az elérhető
pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználjuk.
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A Közösségi Részvételi Iroda munkatársai kapacitásukhoz mérten tájékoztatást nyújtottak az
érintetteknek a Házirend konzultáció folyamatáról. A részleteket tartalmazó, érdemi
tájékoztatás a konzultációs folyamat kiértékelését követően, szeptember végén történik meg,
amelyet Budaházy Gusztáv úr részére elektronikus levél formájában is eljuttatnak az
illetékesek.
A konzultáció során a Közösségi Részvételi Iroda együttműködést kezdeményezett az
érintett képviselőkkel, s az önkormányzati tulajdonú házakkal kapcsolatos ügyekben velük
együttműködve feladatának tekinti a bérlők érdekeinek képviseletét. Az önkormányzati
házakkal kapcsolatos komplex problémák megoldása hosszú folyamat lesz, amelyben a
Józsefvárosi Önkormányzat továbbra is számít a bérlők együttműködésére.
A Magdolna-negyedben a Közösségi Részvételi iroda eddig két közösségi fogadóórát
szervezett 2019-ben és 2020-ban, amelyek felvételei itt érhetők el:
d
http§:Li ozsefvaros.hu/szoli on-bele/7472/magcloltia
https://iozsefvaros.hu/szoljon-bele/74738/video-kozossegi-fogacloora-a-mar anegyedben
Hasonló eseményre a Magdolna-negyedben 2021-ben fog sor kerülni, addig CamaraBereczki Ferenc képviselőtől személyes fogadóórát a honlapon is jelzett elérhetőségeken
lehet egyeztetni, a járványhelyzetre való tekintettel külön időpont-egyeztetés keretében:
https://jozsefvaros.hu/onkormanyzatikepviselok/66/camara-bereczki-ferenc-miklos.

Budapest, 2020. szeptember 23.

Pikó András
polgármester (—
L,
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