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Tisztelt onkormĺĺnyzat,tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtesttilet!
ko zme ghď l gatas @j

o

zs efvaro s.

hu

A

2016. december 20.-ara meghirdetett kĺizmegh al|gattsra az alábbiakban küIdeném a kérdéseimet,
észrevételeimet és felvetéseimet.

Évekóta visszatérő kéľdésés problém a az,hogy mikor fog véget émi a Szegregátummal (vagyis azon
terület, mely a Corvin Sétanytól keletľe, a lakóteleptől és a Polgarok HaztńőI délre, a Tiszťviselőteleptől
nyugatra, illetve a Ludovika és a SOTE Külső Klinikaktól északĺa)szembeni ,,tertileti apaľtheidpoliiika''?

Függetlenül attól, hogy idén a kvótaľeferendum karrlparlyában ĺjsszehazudoztak valamit ,,az Orczy negyed
kcjvetkezik,, címszó alatt, amolyan kétmilliáľdos EU keretre páIytĺztlstbelengetve - ami valójában nem az
orczy negyedről (még kevésbéa Szegľegáfumľól) szól, hanem aKźiváĺlatéľről és üĺgabb köľnyékéről
(másképpen: Kaiser képviselő választókerti|etére ađaptá|teľületi behatarolás). Éspersze nem
vĺírosrehabilitációs beruhazásoknak ĺisszehazudon,avirágok kitiltetésétvagy kutyafuttatók létesítését.

Az orczy paľkban történt fakivágásokés az emiatti fapótlási kötelezettség éľvényesítése
kapcsĺín:
- Az onkoľmanyzat következetesen az osszps e|őírtfapótlást éľvényesíieniés ha kell, akkor

-

-

-

kikényszeríteniszándékszik, mégpedig kizárő|agmegvalósítandó faültetés által? Vagy a kertilęt
lakosságának rovásara beéri egy k<ivéľ banki tľanszferrel _ csak azértmertaz kényelmesebb, illetve
rugalmasabban,,betolhatő,' apolgármester és családja lakóhetyét jelentő Palotanegyed fejlesztésébe?
A vonatkozó fapótlasi kcitelezettségre milyen teľületi-ftildtajzi eloszlásban kerülne sor? Kizĺírólagos
elsőbbséget é|vez-ę Kocsis Máté és családja lakhelyét jelentő Palotanegyed? A Szegregátumban egy
fa ültetésétsem teryezik (például a,,teľületi apartheidpolitika'' keretében)?
Megtĺĺľténhet-ea,,Szigony tér" féľ;ítźsa?
Példáut az NKE fapótlási kĺitelezettségénekkeretéből? A
,,Szigony tét,' a Szigony utcaazontésze, amely parkoló apane|házakkozĺitt, a,,Pézmáný,
InformatikaKałźńő| észa|<ra.Ezenaterületen az ĺjt éwel ezelőttvolt faállomanynak már csak kb. a
negyede van meg. Az énntettteľület meglátásom szerint fa- és sövénytelepítés szempontjából nem
igényeltul nagy előkészületet. Ugyanígy megtĺĺľténhet.eatízemeletes pane|hazakáltal körülvett
Leonaľdo k<jznek a fasítasa?
MegÍĺirtćnhct-c azl|Iés utcában a 2015-ös ,,szupeľvihaľban'' elpusztult fĺák pótlasa (kiilönösen az
Illés-Kőris-Práter keresztez(5đésben)_ akaľ az NKE fapótlási kötelezettségének terhére? Netan soľ
kerĺilhetne azI||és utca fasorának rendbetéte|&e? Megiegyzem, hogy a korábbi közmeghallgatáson
,,afé|évszázados fak pótlásáľa majd kiralcunk pár cse1ép muskátlit a lámpavasru,, |őasrĺgból még a
lámpavas sem valósult meg, nemhogy a cseľép vagy amuskátli. Amúgy meg Kocsis Máté
Rezsimjének végtelen aljasságát mutatja az,hogy fél évszázados fak paľ cserę muskátlivď való
pőt|ását ľcndben lévőnek és helyesnek tartja.
Lehet arľő| sző, hogy a Bókay utca és az,onai út saľkán lévő betonplacc füsított kozpaľk legyen (a
Gyermekklinika és a Klinikfü metróállomás kdzöttx Akar az NKE fapótlási kötelezettsége terhére?
Es peľsze
terĺilet a Fővarosé'' kommunikrílás általi problémalerźzáson.
',túllépve'' ,,a
Mennyire lesznek nyilvánosak az NKE fapótlási k<ĺtelezettségévelösszefiiggő adatok? Kezdve a
döntéshozata|tő|, az egyeztetéseken (targyalókban t<jľténő lepatyizós mutyikat is ideértve), a

-

Vonatkozó szakéÍtői és szakvéIeményeken, a lakossági észľevételekenát a vonatkoz.ó határozatokig
és dontésekig. Szerintem csak a teljesköľű nyilvánosság lenne az elfogadlrató.
MIKOR valósu]nak meg az NKE fapótlási kötelezettsége terhére töĺténő faültetések?
Nyilvános lesz-e a több alkalommal belengetett",,fakataszter'', és ha igen, akkor nrikortól és milyen
arányban-méľtékben?

A

Pľáter-S zigony sarkán a SPAR előtti, a2014-es vtiasztási kampány hevében hamarjában a sajtófotók
kedvéértrittyentve felťljított,de a többek között a mostani Szigony és Práter utcai építkezésekkel|egázo|t
zöldteľüIet rendbetéte]e mikor történik meg, és kinek a költségére? A helyreállítás keretében kijavításra
kerül azonhibais, hogy ajźlrdaszegély megsüllyedése miatt a csepegtető ontözőcsövekből avizanövények
tcive helyett az úttestre folyik ki és el?

Szerintem kellene egy térfigyelő kamera a Szigony és az Apáthy István utca sarkára _ amely teljesen belátja
az Apáthy István utcát, mind a Balassa és a Szigony utca, illetve a Szigony és a Bókay János utca kcjzött.
Ugyanis ez akereszteződés egy ,,vakfolt'' a ,,rendszerben,,. Ugyanilyen ,,vakfolt'' a Balassa utca, ahol
szintén nincs térfigyelő kamera.

Útfelújĺtások:

-

-

Megt<iľténik-e - és ha igen, akkoľ mikor

- a Bókay János utca és a Leonardo utca Tömő utca és
Tömő utca útfelújitása? Mármint az alpo|gźrĺnesteri és
korzetvezetőségi ígéretektjsszehazudozásénés az összehazudozźsok ígéľgetéseintúl. Ésha
megtĺlľténik,akkoľ az te|jes _ az utszerkezet és az tlt a|apjának cseréj ét is magába foglaló - felúj ítás
lesz, vagy valami olyasmi, ami a Bókay János utca esetében tĺjrténaPrźńer és a Tĺlmő utca kĺjzött?
Vagyis annyi, hogy a tönkľement útburkolatra,,ránya|nak'' pár (kb. 3-5) centi vastag,,kopóľéteget'',
aztźĺĺ'akoruetyezetőségilakájmédia lękommunikálja ,,százm1||iős'' útfelújításnak.
Megttirténik-e a Práter utca felújítása a Futó és az Illés utca között? Ha igen, akkor mikor?
Milyen és mennyi útfelújításés útjavítĺástĺĺrténtJózsefuaľosban20|4-ben, 20l5-ben és 2016-ban _
negyedenkénti bontásban és (folyó)méterben?
Ülloĺ ĺt közötti szakasztnak. valamint

a

Kenilhet-e apanorámatük<ir bizonyos veszélyes keresztezőđésekbe?Például a Bérkocsis és Auróľa, Fecske'
Tolnai Lajos utciík kereszteződésébę, illetve a Tömő és a Szigonykereszteződésébe. Kerülhetnek-e
útbuľkolatijelek bizonyos veszélyes egyenľangú keresztezodésekbe - úgy, ahogy a Bérkocsis-Fecske
kereszteződésbe ffirtént? Ilyen pl. az lllés-Tĺimő, Kőris-Illés-Práter kereszteződés?
Tarsashźpak fęlújításitamogatás: gőzerőve| kommunikáljaakorzefuezetőségilakájmédia5 illetve a Rezsim,
hogy,,évente 500 millió tźlmogatás,'... most részletkérdeshogy ezt,,minimum 500 milló'' vagy,Jöbb mint
500 millió'' eĘéig van ĺlsszehazuďozvąvagy akár máľ milliáľdokat emlegető millirĺrdosozas keľetében.
Tény, hogy 20|5-ben a polgármester lakóhelyét jelentő Pďotanegyed tarsasházaíkaptÁk a 20l5-ös keľet
4Uyo-áLt, melyből 6 palotanegyedi tłĺľsasbázegymaga tĺjbb tĺámogatást kapott, mint a 6 tźmogatást nyert
szegregátumitársashaz ĺisszesen. 20|6łais összekommunikálták e témában az összes pľopagandaklisét és
kalrrpĺírryidőszaki kaĺrrutreséket_,łzLźnaugusz[usľa kimeriilĹ a keľet. Szóval a kérdések:
- Varható-e báľmilyenvá|tozźs atźltsashźzakfelújítísiüĺmogatasa tekintetében a teriileti
egyenlőtlenségek, illetve a Szegregáfummal szemben folytatott,,teľtileti apaľtheidpoIitikď'
felszĺmolas a, vagy akĺĺrcsak tompítasa-mérséklésetekintetében?
- Mi |esz a 2016 augusztusi keretkimerülés miatt el nem bírált és 20l6-ban beadott tĺĺrsashtŁi
kérelmekke1?
- A 20l6-re ĺĺsszekommunikált 500 milliós keretnek Észétképezte-képezí-eaza ľÉRrozkeret,
melyből csak és kizarőIag a polg:írmester és családja (és most mar Kaiser képviselő és családja)
lakóhelyét jelentő Palotanegyed taľsashazai kaphatnak felújításitámogatást?
Paľkolás:
- Nem érzik esetleg rendszerszintiĺ komrpció gyanúját akkor, amikor bizonyos jellegű és típusúautók
RENDSZERESEN parkolnak szabáIyta|arru| Jőzsefvátros kon]<ĺétan meghataľo zhatő he|yein?
Például amikor a,,Szigony téren'' hónapokon át jáľđaszigetenparkolt biintetlenül az

-

egyediľendszámos felsőkategóriás opel - amit csak akkoľ szankcionáItak, nlikoľ az jnterneten kapott
nyilvánosságot az tigy. Ésakkor is csak úgy, hogy a koľábbi, erre vonatkozó írásbeli bejelentéseket
intézkedésmegtételénekelkeľülése érdekében ,,iratkezelték''. Mondanom Sem kell: a,,közterületfelügyelet'' vezető-helyettesének ,,kirohanása,, azlnteĺneten nagyon hannatgyenge volt, ahogy
véđelmébe
vette aZ egyediľendszámos opel hónapokon át töľtént szabályta|an parkolását
(https://jaľokelo.hu/bejelentesek/budapest/13649/parkolas-jaľdaszieeten). Vagy például a Szigony
utcában azMTA KOKI és a metróállomás közĺjtt a majdnem minden hétköznap a jfuděnpaĺkoló
felsőkategóriás BMW. De említhetném a Népszínház-Alft'ldi sarkát is a ,,Török'' élelmiszer előtt. A
Teleki tér Karácsony Sándor utcai szakasztnő| nem is beszélve, akáľcsak a Szigony-Práter
keľeszteződéséről (különösen a Nemzethy Dohánybolt előtti részről).
Vaĺható-e, hogy baľmelyik ,,városľehabilitációS'' projekt keretében épül a JPSZ uzemeltetésébe
kerĺilő parkolóhĺŁ, valamelyík vagy bármelyik józsefuaľosi üres (foghíj)telken?

A Képviselőtestület

üléseinek napiľendjeiľe hány ellenzéki javaslat illetve előteľjesztés toľtént 2OI4-ben,
20l5-ben és2016-ben? Ebből mennyit engedett napirendre venni és megtaľgyalni a képviselőtestĺileti
többség, illetve ebből mennyit fogadott e|-szavazottmeg a Képviselőtestület?

A Roma

Paľlament kilakoltatásakor sajtóhírek szerint az onkoľmányzat e|szá||ítatta aTavaszmező utca 6.
alatt volt rcmaképzőmúvészeti gyűjteméný. Várható-e hogy akrĺr aJőzsefvárosi Roma onkormányzatvagy
mondjuk az tinkorményzat erre alkalmas és ,,szakosodott'' kulturális intézményénekgondozásában egy
á|Ianďő kiállítás keretében újra láthatók lesznek ezen a|kotások? Külcjnösen a napjainkban meglévő
gyűlöletpo|itizźiás idején nagyon rossz üzenete lenne, ha a jelenleg az önkoľm źnyzat á|tal va|ahová
elszállított és ,,órizetbe vett'' gýjtemény hasonlóképp jźrna,mint anno a III. Birodalom ,,beszerzo
különítménye1,, á|ta| ,,otizetbevett,,, majd 1945 tavaszźnkifejezett paľancsľa megsemmisített koľtaľs
műalkotások.

Kilakoltatások:
- Vannak olyan esetek, amikoľ azadotĹcsalád lakbéľ-és közműhátralékacsakazérthalmozódik, mert
az egy-két-három hónapos tartozásáĺől csak fel vagy egy éwel később kap először felszólítást'
melyben máľ bĺintetőkamatokkal, pótk<iltségekkel alaposan megspékelt és felhízlalt atartozásamely rendezéséremég lett volna esély, ha.atartozźts keletkezésétől számítottan ésszerű időn (pl. 1-2
hónapon) beltilkapott volna felszólítĺíst.Átgondolta-e mindeztbaÍkJa döntéshozók és a vęzetok
részétől? Az onkoľményzatésa képviselőtestiilet részétő|tervezik-e e||enorzojelleggel áttekinteni a
JGK hátľalékkezeléssel<isszefüggő gyakorlatrĺnak áttekintését?
- Tervezik-e ,,előre fizętós feltĺiltő-kártyás'' kárt}'ás mérők felszerelésétaz ottkormźnyzati
bérlakásokbarfl Tervezik-e tamogatźsbevezetését ilyen káÍtyas mérők fęlszeľeléséľe_ akáľ a
Nemzeti Kĺjzmtĺszolgá|tatôva|t<irténő megállapodás keretében? Szerintem a lakhatasi tamogatlĺsok
100oÁ-baĺ céIzottan lennének kiadhatók egy ilyen krĺrtyás rendszerrel, mely során az ĺjnkoľmźnyzat
a ,,ktizműkźtrtyáĺa,, ,,tĺilthetné''a tiĺmogatast a Nemzeti Közműszol gá|tatő felé iranyuló transzferrel.
- 20|4-ben,20|5-ben és 2016-ban hrĺny csaláđkilakoltatísa töľtént meg Józsefuaľosban, illefue hany
csaláclnak van lakbér- és közműh áttaléka (negyedenkénti bontásbalr)?

Tisztelettel:

