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Vattamány Zsolt
„Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok! Tisztelt Jelenlévők! Kedves Vendégeink! Tisztelt Képviselőtestület!
Üdvözlöm Önöket a 2010. évi önkormányzati választásokat követő első alkalommal meghirdetett
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi közmeghallgatásán. A helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a rögzíti, hogy a
képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az
állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot
tehetnek. A közmeghallgatás a helyi demokrácia olyan fóruma, ahol közvetlenül beszélhetünk

lakóhelyünk közügyeiről. A Képviselő-testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal munkatársai
kérdéseikre közvetlenül válaszolhatnak, ugyanakkor ők is megismerhetik az Önök gondjait,
mindennapi problémáit. A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja azt a
lehetőséget a választópolgároknak és a helyben érdekelt szervezeteknek, hogy közérdekű kérdést
és javaslatot intézhessenek a Képviselő-testülethez.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i ülését megnyitom. Az
aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 14 fő, az ülés határozatképes. Távollétét
bejelentette: Kismarty Anna képviselő asszony, Megyesi Mózes, Molnár István és Puskás Attila
Sándor képviselő urak.
A tisztelt képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére.
Szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot, felhívom a figyelmüket, hogy elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges. Egy kis probléma talán, hogy a Képviselő-testület tagjai itt
ülnek Önök között, tehát most csak a Képviselő-testület tagjai szavazzanak. Tehát szavazásra
teszem fel a napirendi javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.
Köszönöm.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
880/2011. (XII.8.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.)
Beszámoló az Önkormányzat munkájáról
Előadó: Vattamány Zsolt polgármester
2.)
Közérdekű kérdések, javaslatok
Vattamány Zsolt
„Közben kérném a technikusokat, hogy picit, ha lehet halkabbra, mert ha nagyon közel teszem,
akkor viszont iszonyatosan hangos lesz. Így lehet hallani, így se lehet hallani? Köszönjük szépen.
Engedjék meg, hogy elsőként bemutassam Önöknek az önkormányzat tisztségviselőit, a
bizottságok elnökeit és tanácsnokait:
A VII. kerületi Önkormányzat jegyzője: dr. Gotthard Gábor, aljegyzője: Medgyesi Judit. Három
alpolgármester segíti munkámat: mellettem Juhász Gábor alpolgármester úr, aki a művelődési,
közoktatási, ifjúságpolitikai és sport ügyekért felelős; Rónaszékiné Keresztes Monika
alpolgármester asszony, akivel kezdenem kellett volna az illendőség szerint, aki a szociális
ügyekért felelős; valamint Szikszai Zsolt alpolgármester úr, aki a gazdasági, kerületfejlesztési és
pénzügyekért felelős. A Képviselő-testület több mint egy évvel ezelőtti megalakulását követően
három bizottságot hozott létre: a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot, elnöke Tímár
László képviselő úr; a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke Benedek Zsolt képviselő úr;
a Városüzemeltetési Bizottság elnöke pedig Wencz Miklós képviselő úr. Végül szeretném
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bemutatni a tanácsnokokat: az Épített örökségvédelmi tanácsnok Nagy Marianna képviselő
asszony; Ifjúságpolitikai tanácsnok Megyesi Mózes képviselő úr, aki jelezte, hogy nem tud
eljönni; Emberjogi tanácsnok Ripka András képviselő úr; a Kultúrpolitikai tanácsnok Kismarty
Anna képviselő asszony, aki szintén igazoltan van távol; a Szociális és Egészségügyi tanácsnok
Bartusné Benedek Barbara képviselő asszony; a Pénzügyi Tanácsnok Molnár István képviselő úr,
aki szintén jelezte, hogy nem tud eljönni. Bemutatnám még az Önkormányzat jelenlévő
önkormányzati képviselőit: Moldován László képviselő úr, Kispál Tibor képviselő úr, Gergely
József képviselő úr, Stummer János képviselő úr és Puskás Attila Sándor képviselő úr szintén
jelezte, hogy nem tud jelen lenni a jelenlegi képviselő-testületi ülésen.
Egy elég hosszadalmas anyagot állítottunk össze a kollégáimmal, én ezt szeretném Önökkel
ismertetni. Elnézést, ha egy pici hosszadalmasabb lesz, de úgy véljük, hogy fontos, hogy minden
olyan fontos közügyről, ami az elmúlt egy esztendőben történt a lakosságot ezen az úton is
tájékoztassuk.
Elsők között a pénzügyi-gazdasági helyzetről szeretném Önöket tájékoztatni. A Képviselő-testület
megalakulását követően a 2011. év az első költségvetési év, az első költségvetési rendelet,
melyben már teljes egészében az újonnan megalakult Képviselő-testület jövőbeni elképzelései,
tervei látszanak. Több intézményi átszervezésről, takarékossági intézkedésről született döntés ez
alatt az egy év alatt. Mindezen döntések forintban kifejezett eredményei részben már látszódnak
az idei évi költségvetésben, de bizonyos költségelemek időbeli hatása következtében főleg a jövő
évben fognak realizálódni. Ez az év gyökeres változást hozott a működési hiány tekintetében is. Az
idei évi költségvetési rendelet az első költségvetési rendelet sok év óta, amely már az év elején is
működési többlettel számolt, és számol azóta is. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az
év végi teljesítési adatok is mutassák a takarékos gazdálkodás pozitív eredményét. Az
önkormányzat jelentős összegeket költ a közbiztonságra, köztisztaságra, közterületek
karbantartását, felújítását, utcáink és parkjaink szebbé tételére, intézményeink színvonalas
működtetésére. Mindezek fedezetét nem a lakosságra hárítva, hanem hatékony gazdálkodással,
átlátható működési struktúrákkal éri el a kerület vezetése. Erzsébetváros vezetése úgy döntött,
hogy a magánszemélyek terheit 2011. évben nem növeli.
Néhány tájékoztató adat a helyi adóbevételekkel és a gépjárműadóval kapcsolatban: Az
Önkormányzat 2011. évi adóbevétele (építményadó, telekadó) és gépjárműadó bevétele elérte az
1.355 millió forintot. 2011. évben kerületünk élt a jogszabály adta lehetőségekkel, és átvette az
idegenforgalmi adó kivetésének jogát a fővárosi önkormányzattól. Az idegenforgalmi adót
korábban az egész fővárosban a fővárosi önkormányzat vetette ki, szedte be és osztotta vissza a
kerületek részére. Ez az összeg azonban a jelenlegi bevételnek mindössze csak 1/3-a volt. 2011.
évtől a kerületi adóhatóság felé kell teljesíteni az idegenforgalmi adó beszedését és befizetést. Ez
az adóteher, nagyon fontos, hogy nem a kerületi vállalkozásokat, hanem a kerületbe látogató
turisták részére előírt fizetési kötelezettség.
Ebben az adónemben a november hónap közepéig elért bevételünk 176 millió forint, amely összeg
36 millió forinttal meghaladja az éves tervet. És ehhez tesszük hozzá azt, hogy minden forinthoz a
központi költségvetés további 1,5 forint állami támogatást juttat a kerület részére. Ezúton is
szeretném megköszönni a kerület vezetése nevében mindazon vállalkozásoknak, vállalkozóknak,
akik Erzsébetvárosban működnek, hogy nehézségeik ellenére is teljesítik adóbefizetéseiket, mert
nélkülük a kerület fenntartása, működtetése, szépítése komoly nehézségekbe ütközne.
Néhány szót az önkormányzat likviditási helyzetéről: Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek
határidőben eleget tesz. A megrendelt termékeket, szolgáltatásokat időben ki tudjuk fizetni
partnereinknek. A szerkezetátalakítással kapcsolatos feladatokat mind költségvetési tervezési
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szinten, mind a pénzügyi és számviteli feladatok szintjén határidőben és sikeresen végrehajtottuk.
Néhány mondat jövőbeni feladatainkról: a legfontosabb cél, hogy még precízebb, átláthatóbb
költségvetési gazdálkodással, a 2012. évi költségvetési rendelettel továbbra is biztosítsuk az
önkormányzat sikeres működését, a feladatok hatékony ellátását, emellett költségtakarékos,
ugyanakkor hatékony módon meg tudjuk valósítani a tervezett feladatokat. 2011-ben kiemelt
figyelmet fordítottunk a városfejlesztési beruházások megkezdésére, a közbiztonság javítására, a
köztisztaság biztosítására, a szociális gondoskodási formák megújítására, az intézményrendszer
fejlesztésére, a kerület kulturális életének fellendítésére, a közösségi terek kialakítására, s új
tervek létrehozására. Mindezt egy komplex városfejlesztési program, az Erzsébet Terv keretei
között.
És ha már szóba került az Erzsébet Terv engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az
Erzsébet Tervről. Mi is a terv lényege? Az Erzsébet-terv, mint szoktuk mondani egy komplex
fejlesztési program, mely a kerület életének számos területén fellendülést eredményez. A
különböző területeken – városrendezés, oktatás, szociális szféra, kulturális élet – a megvalósuló
fejlesztések által egy élhető, egy élhetőbb város képét tárja elénk, amely ideális lakóhely a
kerületieknek, egyben vonzó célpont lehet az idelátogatóknak. A terv többéves folyamatot vázol
fel, melynek célja, hogy Erzsébetvárosban megvalósuljon a nyüzsgő, belvárosi környezet és az
élhető, fenntartható életmódnak összhangja. Milyen konkrét lépéseket tartalmaz? Csak pontokba
szedve: közintézmények rekonstrukciója, felújítása; egészségügyi ellátás javítása, ennek
érdekében beruházások megvalósítása. A ciklus végéig az a terv, hogy minden orvosi rendelő
megújul. Közterületek felújítása, parkosítás. Mint tudjuk, Erzsébetváros a legsűrűbben lakott
kerület és a legkisebb itt a zöldfelületek aránya. Mind négyzetméter, mind pedig az egy lakosra
jutó zöldfelületek tekintetében utolsók vagyunk Budapesten. Itt komoly lépést szeretnénk elérni a
ciklus végéig. Kultúra utcája projekt befejezése; Erzsébetváros Rehabilitációs Programja;
Közoktatási célú beruházások; Kulturális és Sportcélú infrastruktúra kialakítása és a kerületi
egyházak támogatása.
Hosszasan lehetne sorolni, itt több lapot is át fogok lapozni, mert így is még a felénél tartok
körülbelül, amit el szeretnék Önöknek mondani.
Tájékoztatni szeretném Önöket a társasházak támogatásával és a kerület fejlesztésével
kapcsolatos feladatainkról. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság pályázatot írt ki a
társasházak általános és kémény felújítására. A prioritások figyelembevételével támogatást nyert
58 társasház, összesen mintegy 63,5 millió forint összegben. A kémény felújítási pályázatok
esetében az adható támogatási igényelt összege 35,5 millió forint volt, támogatást nyert 48
társasház. Ezeket a programokat meg szeretnénk őrizni és bővíteni szeretnénk.
A Képviselő-testület 2011. évi költségvetésében gázvezeték felújítási kölcsön címén 20 millió Ft-ot
különített el a gázszolgáltatásból kizárt társasházak támogatására. E célból lényegesen többen
kaptak kamatmentes támogatást, mint a korábbi években.
A Közbiztonság növelése érdekében tett intézkedések: Úgy véljük, hogy Erzsébetváros biztonsága
az itt élők alapvető jogos igénye, melynek érdekében a kerület vezetése már az első intézkedései
között szorgalmazta a rendőrség és a közterület-felügyelet megerősítését, és a térfigyelő
kamerarendszer fejlesztését. Megteremtettük annak feltételeit, hogy Belső-Erzsébetvárosban új
rendőrőrs létesülhessen, gépkocsikkal, pénzügyi és tárgyi eszközökkel is támogattuk a
rendőrséget. A Közterület-felügyelet nemrég új székházba költözhetett, mely biztosítja a
professzionális munkavégzés feltételeit. Emellett növeltük a felügyelői állomány létszámát, két és
félszeresére növeltük a közterület-felügyeletnek a létszámát, ez egy nagyon fontos adat. Valamint
3 személygépkocsit is biztosítottunk a felügyelők részére, eddig nulla személygépkocsival
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rendelkeztek.
Köztisztaság megteremtése: Erzsébetváros Önkormányzata 2011-ben mintegy 85 millió forintot
fordít a kerület takarítására. 200 darab új köztéri szemetes edényt helyeztünk ki a lakossági
igények felmérését követően. Májusban a „Takarítsunk együtt” akció keretein belül számos
önkéntes kerületi lakos segítségével tisztává varázsoltuk a kerület közterületeit. Több mint
kétezren vettek részt ebben az akcióban. A 85 millió forintos éves takarításért, ezért az összegért a
Kamilla Nonprofit Kft. alkalmazottai négy járda-takarítógéppel és hat magasnyomású tisztító
berendezéssel dolgoznak a kerület utcáin. Mivel azonban az elmúlt időszakban több lakossági
bejelentés is érkezett a kerület közterületeinek takarításának hiányosságaival kapcsolatban, ezért
saját hatáskörben, a napokban vizsgálatot indítottam annak felderítése érdekében, hogy ki a
felelős a kialakult helyzetért. A vizsgálat eredményeiről, esetleges hiányosságokról,
tapasztalatokról természetesen tájékoztatni fogjuk Erzsébetváros közvéleményét és megtesszük a
szükséges lépéseket. A kerületben lakók jogos igénye, hogy tiszta kerületben éljenek.
Elindult a közmunka-program. Mint tudják, a közmunkások a törvényi feltételek változása miatt
új helyzetbe, új státuszba kerültek. Elindult a közmunka-program. Itt elsősorban a város vezetése
a kerület tisztaságával kapcsolatban tart majd igényt közmunkásokra, tehát minden közmunkás
arra számíthat, hogy Erzsébetváros tisztaságáért kell majd dolgozni a jövőben. Ezzel is
szeretnénk javítani Erzsébetvárosban a köztisztaság állapotát. Én magam sem vagyok
maradéktalanul elégedett a jelenlegi helyzettel.
Szociális gondoskodási formák megújítása – az Egészséges Erzsébetvárosért program lépései:
mint említettem 4 egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése folyamatban van azon
program keretein belül, amely program keretein belül a ciklus végéig az összes rendelőintézetet
fel szeretnénk újítani, ahol közel egy évtizede a rendelőintézeteinkben még tisztasági festés se
nagyon volt. Ez az állapot tarthatatlan, ezért döntöttünk amellett, hogy minden ilyen betegellátó
helynek meg kell újulnia. Ezek a folyamatok elkezdődtek. Október végén zajlott az első
erzsébetvárosi egészségnapok rendezvény, melynek keretei között 3 napon keresztül számos
szűrőprogramon és egészségügyi tanácsadáson vehettek részt térítésmentesen a kerületi lakosok.
A rendezvény nagy sikerrel zárult, több százan vettek részt 3 nap alatt a vizsgálatokon. Terveink
szerint ezért a nagy sikerre való tekintettel ezt a rendezvényt rendszeressé tesszük, a jövő évi
tervek szerint évente legalább két alkalommal megismételjük, illetve kibővítjük azokat a
vizsgálatokat, amikre ingyenesen Erzsébetváros lakói jelentkezhetnek. Mindenesetre egy
lakcímkártya kell majd hozzá, mint ahogy az az októberi rendezvényen is volt. Fontos elmondani
az egészségüggyel kapcsolatban, hogy az Önkormányzat anyagilag támogatja a Péterfy Sándor
utcai kórház szakmai programjait. Fontos arról is beszélni, hogy idén került először
megrendezésre a Védőnők Napja, ez egy erzsébetvárosi kuriózum. És újjáélesztettük a régi
hagyományt, a Semmelweis Napot is. E rendezvényekkel célunk az egészségügyben dolgozók
munkáját méltóképpen elismerjük.
A nevelési-oktatási, kulturális, művelődési feladatokról: Erzsébetváros Önkormányzata kiemelt
figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának javítására. Elkészült a
Hernád utca 42/46. számú iskolaépület részleges rekonstrukciója és rövidesen megkezdődik a
beruházás II. üteme is. Az iskola felújítási program részeként rövidesen megkezdődik a Dob utcai
intézmény részleges rekonstrukciója. A Képviselő-testülete elfogadta a közoktatási ágazat 2015.
évig szóló intézkedési tervét és megkezdte az abban foglalt feladatok időarányos végrehajtását.
Az első évben ez döntően a TÁMOP pályázaton elnyert 136 mFt-os támogatás felhasználásával
valósult meg. A nehezedő gazdasági környezetben sikernek tekintjük, hogy folytatni tudtuk a
gyermekek, tanulók mindennapjait segítő programjainkat. Megőriztük a „B” kategóriás
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jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatást. Ingyenes tankönyvcsomagot
kap minden kerületi fenntartású iskolába járó VII. kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanuló,
amennyiben a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem magasabb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresénél. Napi háromszori ingyenes étkezést
biztosítunk a kerületi fenntartású óvodákba járó gyermekeknek, amennyiben a családban élők egy
főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja
meg. Mivel az Önkormányzat korábbi vezetése 2010. évben nem csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, megalkottuk az Erzsébetvárosi Felsőoktatási
ösztöndíjpályázatot, így segítve a kerületben élő főiskolai és egyetemi hallgatók napi
megélhetését. Pótolva az elmúlt évi hiányosságot, a 2011-ben meghirdetett Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz Erzsébetváros már csatlakozott, ezzel is segítve a nappali felsőoktatásban
résztvevő kerületi lakosokat, oly módon, hogy azt az ösztöndíj pályázatot, amit egy ével korábban
létrehoztunk szintén megőriztük, sőt szélesebb körben tettük elérhetővé. Bérpótlék emelésével
ismertük el az erzsébetvárosi tanárok magasabb színvonalú nevelési-oktatási tevékenységét, és
hosszú idő után a bölcsődei dolgozók elmaradt bérpótlékát is rendeztük.
Lám, lám mennyi sok minden történik egy év alatt. Remélem, még van türelmük. A Kulturális élet
fellendítése, és közösségi programok következnek pontokba szedve. Nagy sikerrel zajlott le az első
„Örkény Kert” a Madách téren. Számos pozitív visszajelzés érkezett az Idősek hónapja
rendezvénysorozat kapcsán is. Az ELTE és a kerület együttműködési megállapodást kötött. A
jövőben az eddig megszokottak mellett újabb rendezvényekkel várjuk az erzsébetvárosiakat, illetve
a Wesselényi utcai Közösségi Házat is szeretnénk fokozottabban megnyitni a széles közösség
számára.
Az Önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos fejlesztések
alkalmazására, valamint a kerületi rendezvények szervezésére, illetve a testvérvárosi kapcsolatok
ápolására. A kerületi újság, mint Önök is tudják, megújult formában kéthetente biztosítja a
lakosság hiteles és naprakész tájékoztatását, mindezt a korábbi évekhez képest – és ez fontos –
kevesebb ráfordítással, sokkal kevesebb ráfordítással és úgy vélem, hogy magasabb színvonalon.
Megújult az Erzsébetvárosi Televízió műsorstruktúrája, a kerület honlapja pedig új külső
megjelenítéssel és tartalommal, felhasználóbarát alkalmazásokkal szolgálja az itt élők és az
érdeklődők tájékoztatását, valamint a gyors és hatékony ügyintézést.
Kereskedelmi ügyek, vendéglátóhelyek működésével kapcsolatban az alábbiakról szeretném
Önöket tájékoztatni: az Ügyfélszolgálati Iroda a kereskedelmi ügyek tekintetében a 2011. évre
előírt ellenőrzési ütemterv szerint, valamint a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele
érdekében 2011. február 15. és május 15. között ellenőrizte a nagy befogadóképességű, éjszakai
szórakozóhelyek működését.
Ezen időszakban összesen hat alkalommal, 15 vendéglátó üzlet éjszakai ellenőrzését hajtották
végre, amely lefedi a VII. kerületben található, éjszaka nyitva tartó, nagy befogadóképességű
vendéglátóhelyeket. A szükséges intézkedést a helyszínen, vagy az ellenőrzés lefolytatása után
megtették. A fentieken kívül további ellenőrzésekre is sor került, amely lakossági bejelentésekre
folytatott le éjszakai ellenőrzéseket a kereskedelmi hatóság, itt különös tekintettel voltak a
környezeti zajterhelésre, valamint a kerületben található társasházi közösségeket érintő
problémákra. Az éjszakai ellenőrzéseken egy hosszú távú együttműködésnek köszönhetően több
alkalommal részt vettek az Erzsébetváros Közterület-felügyelet, valamint a VII. Kerületi
Rendőrkapitányság munkatársai. Az év folyamán került beszerzésre egy digitális zajszínt-mérő
eszköz, mellyel a környezetvédelmi ügyintéző közreműködésével, tájékoztató mérések végezhetőek
a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyeken, továbbá a panaszosok lakásában. Az
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alkoholtartalmú italok árusítását korlátozó helyi rendeletnek megfelelően 23 óra után is nyitva
tartó élelmiszerüzletekben az Iroda munkatársai próbavásárlást folytattak le, majd a
kereskedelmi hatóság az ellenőrzés eredménye alapján a szükséges intézkedést megtette. A lakók
egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának fokozottabb
biztosítása érdekében a rendeletet a Képviselő-testület november 1-i hatállyal módosította. Ennek
értelmében az üzletek, a vendéglátó üzletek kivételével, 22.00 óra és 06.00 óra között nem
tarthatnak nyitva, kivéve, ha az alkoholtartalmú italok árusítását beszüntették. Tehát
Erzsébetvárosban éjjel-nappali boltokban tíz és reggel hat óra között nem lehet alkoltartalmú
italokat kapni. A 2010. december és 2011. február 1. között várakozási hozzájárulások kiadása
zökkenőmentesen, a legtöbb esetben a kérelmek átvételét követően azonnal megtörtént. Az
Ügyfélszolgálati Iroda nyilvántartása szerint november végéig több mint 10.500 – jelenleg is
érvényes – parkolási engedély került kiadásra. Ebben az évben is folytattuk az Erzsébetváros
Ezüst Évek Kártyaprogramot. Bízunk benne, hogy a kedvezményes vásárlási lehetőség
megkönnyíti a kerületben élő 60 év feletti, illetve a szociálisan rászoruló emberek mindennapi
életét. A 2011. évi szolgáltató közigazgatási terv részeként Szociális Információs Pult került
kialakításra az Ügyfélszolgálati Irodán a korszerű közigazgatási ügyintézés megvalósítása
érdekében.
Átalakult a Polgármesteri Hivatal struktúrájának a szerkezete is a Képviselő-testület döntése
nyomán, mely során az alapdokumentumok szükséges módosításai is megtörténtek. Ennek a
struktúrának a megváltoztatásával azon kívül, hogy belemennék nagyon részletekbe a korábbi 19
helyett mindössze 15 szervezeti egységgel látjuk el feladatunkat 2011. március 31-től. A
Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 250 álláshelyben
határozta meg és ehhez kapcsolódóan elrendelte a szükséges létszámcsökkentést. Sor került a
Képviselő-testület által meghatározott rendeletek teljes körű felülvizsgálatára, valamint a belső
szabályozások folyamatos áttekintésére és újraszabályozására. Néhány szót még a
népszámlálással kapcsolatos feladatok lebonyolításáról. A kerületben összesen 37677 címet tart
nyilván a KSH, amelyet össze kell írni. A napi munka mellett ellátott népszámlálási feladat
többlet terhet rótt a munkatársakra, a korábbiakhoz képest magasabb elvárásoknak kellett
megfelelni. A feladat elvégzésével összefüggő feladatok november végén lezárultak. Ez év
áprilisában megtörtént a köztársasági elnök által kiírt bírósági ülnökök megválasztása is.
És tudom, hogy jó néhányan vannak itt a lakbéremeléssel kapcsolatban, néhány szót akkor
mondanék ezzel kapcsolatban is. 1990-ben az önkormányzati bérlakások aránya a kerületi
lakások között ez 95%-ot tett ki. Ez azt jelentette, hogy 1990-ben a kerületi lakások közül 95%
önkormányzati bérlakás volt. A rendszerváltás után mindenhol, nem csak ebben az
Önkormányzatban, a lakossági igénynek is megfelelően elindult ezeknek a lakásoknak a
bentlakók felé történő értékesítése. Ma ez a szám az 1990-es 95%-hoz képest picivel több, mint 7
%. Nézzük, hogy mennyibe kerül ez az Önkormányzatnak. Az önkormányzati bérlakások és nem
lakás célú helyiségek bevétele 670 millió forint volt. Ezzel szemben az üzemeltetési költség közel
810 millió forint. Erzsébetvárosban nem történt évek óta lakbéremelés. Lakbéremelés, ha azt
nézzük, hogy szociális lakbér … az Önkormányzat, az szociális alapon mindössze 1%. Tehát aki
szociálisan rászorult és ezt tudja bizonyítani, és mindjárt meg is nézem, hogy ez összesen hány
háztartás, közel 600 háztartás van, amelyik jelen pillanatban szociális alapon kap a 2600-ból,
2648-ból tehát szociális alapon kell lakbért fizetnie. Ezeknek a lakbére gyakorlatilag nem
változott, ez mindössze a kedvezményekkel 1%-os növekedést jelent. Aki szociálisan nem
rászorult, azon sem nyerészkedik az Önkormányzat. Aki Erzsébetvárosban lakik és a szociális
rászorultságát nem tudja bizonyítani, vagy nem rászorult, az költségelvű lakbért fizet. Ez azt
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jelenti, hogy ma Budapest belvárosában egy 50 m2-es lakásnak a példájával szoktunk élni, ÁFAval együtt 25.000 forint, ez a legmagasabb, ha valakinek más van, akkor az téves adat. Tehát
500.- Ft/m2 ÁFA-val, ez 50 m2 esetén 25.000 forint. Aki rászorult és ezt tudja bizonyítani, kap
szociális kedvezményt, így a lakbér – a műszaki állapot után is járó automatikus kedvezménnyel –
közel a felére 12.500.-Ft-ra csökken. És így is marad az Önkormányzatnak 100 milliós
nagyságrendű vesztesége, amit a másik több mint 50000 nem önkormányzati bérlakásban élő
lakónak a terhére kell fizetnünk. Ez szerintem teljesen rendben van. Az, hogy Erzsébetváros
Önkormányzata a büdzséjéből fizeti a szociálisan rászorultaknak a lakbérének egy jó részét,
illetve, akik nem rászorultak, de valamikor vagy tanácsi, vagy önkormányzati bérlakáshoz
jutottak, maximáltan a költségelvűvé teszi a lakbért, tehát egyetlen forint nyeresége az
Önkormányzatnak nincsen, csak ráfizetése, ez szerintem egy fontos dolog. De ezzel kapcsolatban
úgyis lesznek még kérdések, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm,
hogy meghallgattak.
Én tájékoztatom Önöket, hogy a közmeghallgatás előkészítése során az Erzsébetváros Újságban,
az Erzsébetváros Televízióban, az Önkormányzat honlapján és a hivatali épületeiben lévő
hirdetőtáblán közzétettek alapján 2011. november 25-én 12 óráig lehetővé tettük, hogy a
Képviselő-testülethez intézett közérdekű kérdéseket és javaslatokat előzetesen el lehessen juttatni.
A kollégák arról tájékoztattak, hogy a beérkezett kérdések nem minősültek közérdekűeknek, az
abban foglaltakra az érintettekhez a választ írásban eljuttattuk. Én tisztelettel kérem a jelenlévő
erzsébetvárosi választópolgárokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy közérdekű
kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg a Képviselő-testülethez. Hozzászólásaik során kérem
figyelembe venni, hogy a közmeghallgatás célja a közérdekű kérdések felvetése. Véleményt
nyilvánítani a közérdeklődésre számot tartó ügyekről lehet. Ebben más alkalom ez, mint a
Polgármesteri Hivatal irodáinak ügyfélfogadása, vagy a polgármesteri, illetve a képviselői
fogadóóra. Itt és most csak és kizárólag közérdekű ügyeket tárgyalhatunk meg.
Köszönöm, hogy meghallgattak, és úgy tudom, hogy már van egy lista azokról, akik
jelentkeznének hozzászólásra.
Akkor én arra kérnék mindenkit – a kolléganőktől meg lehetett kapni ezeket a kis jelentkezési
lapokat – ezt nekem most ideadták, és arra kérem, hogy akinek mondom a nevét, az fáradjon ki a
mikrofonhoz, és az önkormányzat munkatársa segítségével, aki megadja Önöknek a szót, el tudják
mondani a felvetéseiket. A legelső kérdés Balogh György. Kérem Balogh György urat, hogy
fáradjon ki a mikrofonhoz. Kérdően nézek a kollégákhoz, hogy hány percben határoztuk meg a
hozzászólást? Három percben. Jó. Arról tájékoztattak a kollégák, hogy három percben. Kedves
Balogh Úr akkor hallgatjuk a hozzászólását.”
Balogh György
„Szép jó estét kívánok mindenkinek. Polgármester Úr, üdvözlöm Önt, Alpolgármester Asszonyt. A
kérdésem az lenne, hogy én hallottam itt, hogy a közbiztonságra sok pénz lett költve. Én nem
igazán érzem ezt, mert a tereket látom, hogy elhanyagolva tartják, mert nem vigyáz rá senki.
Eddig mindig volt rá alkalmazott, akik vigyáztak rá. Az egyik: a Kamilla Kft-nek például – nem
akarok hazudni, de pontos számot nem tudok - de 150, vagy nem tudom hány ember dolgozott,
akik nyolc órában dolgoztak, és érdekes módon észre lehetett venni, hogy a kerületben tisztaság
volt. Most a FIDESZ ígérte, hogy munkát ad, a végén arra jutottunk, hogy a nyolc órás munkából
négy órás munka lett, és rengeteg dolgozót el kellett küldeni. De nekem az is fáj, hogy elküldtek,
rengeteg munkásnak a megélhetőségét elvették, a másik az, hogy a kerület tisztasága is romlott,
mert romlott. Én az Akácfában lakom, és nem én, hanem az emberek mondják, hogy egyszerűen
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rossz végig menni. Az, hogy három kukát a Polgármester Úr felrak fényképekkel együtt, ez
nagyon szép dolog, és nagyon dicséretes, de a kerületnek nem három ilyen szemetes kukát kell
berakni, hanem ha végig megyünk egy utcán, akkor szerintem utcánként kell felrakni negyvenet,
vagy harmincat. A másik az iskola bezárás. Csodálatos, hogy újítunk fel iskolákat, nagyon szép,
és nagyon jó dolog. De egy iskolát bezárni, nem tudom… Szerintem ez „unfer” dolog. Vagy
Önök szerint igen? Nem tudom, nem vállalkozok gyereket nevelni, már a korom már nem igazán,
de szeretném, ha a kerületben minél több gyerek lenne, és ide járnának a kerületbe. Mert ez egy
olyan csodálatos, szép kerület, hogy ezt dicsőíteni kell, és építeni kell ezt a kerületet, és nem
lerombolni. Ja, és visszatérve, elnézést Polgármester Úr, Ön az előbb mondta, illetve nem Ön,
hanem az önkormányzat. Én 26 nm-es önkormányzati lakásban lakom, és nekem 14.900,
majdnem 15.000.- Ft a lakbérem, ez az emelt díjas. Akkor nem tudom! Én eddig sem tudtam
fizetni, most meg pláne, és ráadásul munkanélküli vagyok. 26 négyzetméterre fizetek 14970.- Ftot! Az előbbi 1%-hoz képest!”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Balogh György úrnak a felvetéseit. A 24 órás felügyeletről nem tudom, hogy a
Közterület-felügyelet vezetője kíván-e bármit mondani? Mondom: a közterület-felügyelet
létszámát megemeltük 20 főről 50 főre. További emelések várhatók. Nem három darab kukát
helyeztünk ki, hanem kettőszázat. A kerületet pedig valóban dicsőíteni kell, ez egy nagyon szép
kerület. Ennek a kerületnek vissza kell szerezni a régi fényét. A szociális alapú bérlakásoknál
pedig, akik szociális alapon rászorultak, és automatikusan megkapják a kedvezményeket, ott
valóban 1%-os lakbéremelésről van szó. Következő hozzászóló Bíró Lászlóné. Kérem Bíró
Lászlónét, hogy ha itt van, akkor fáradjon ki a mikrofonhoz.”
Bíró Lászlóné
„Jó estét kívánok. Én a Nagydiófa u. 30-32-ben lakom, ahol a mai napig nincs fűtés- és meleg
vízszolgáltatás, mert a másik ház jogi, és anyagi vita miatt elzárta a fűtésünket és a meleg
vizünket, és a saját kazánház még nem készült el. Önkormányzati lakásban lakom, 52.000.- Ft a
lakbér, 95 nm. Én, a lányom, három gyerek, és valahogy nem voltunk beleférhetőek ebbe a
28.500.- Ft-ban meghúzott határban. Nem is ez a legfőbb probléma, hanem hogy mit tudok tenni,
hogy ne szeressék már beszedni tőlem a fűtés pénzt, ha nincs fűtés, ne kelljen pluszban fizetnem a
villanyszámlát, mert villannyal fűtünk. Mit lehetne tenni, mert idáig még csak mindenhonnan
csak ilyen elutasításokat kaptunk.”
Vattamány Zsolt
„Tehát az a felvetés, hogy nincs fűtés a házban?”
Bíró Lászlóné
„Igen.”
Vattamány Zsolt
„Városgazdálkodási Iroda fog erre válaszolni Önnek. Meg fogják vizsgálni ezt a kérdést, és akkor
írásban válaszolnak erre a kérdésre.”
Bíró Lászlóné
„Igen, és kértem addig az időpontig lakbérkedvezményt, amire már egy hónapja beadtam, és nem
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kaptam választ.”
Vattamány Zsolt
„Köszönjük, akkor rögzítettük ezt a kérdést, és a Városgazdálkodási Iroda 15 napon belül
válaszol erre. Köszönöm szépen. Apáthy István jelentkezett hozzászólásra. Kérdezem! Apáthy Úr?
Nincs itt Apáthy Úr. Akkor Nagy Ibolya a következő.”
Nagy Ibolya
„Jó estét kívánok. Én egy kakukktojásként vagyok itt jelen. Hatodik kerületi lakos vagyok.
Pontosabban én az Anker-közben lakom, ha balra nézek a VII. kerületet látom, ha jobbra nézek
az V. kerületet, alattam pedig a VI. kerület van, és közrendvédelmi kérdésekre szeretném itt
felhívni a figyelmet. Pontosan tudjuk, hogy a VII. kerület romkocsmái iszonytatóan zavarják az
embereket. Ugyanezzel a problémával szembesülünk mi. Az egésznek az lenne a lényege, hogy az
utóbbi 2-3 évben olyan szinten elharapózott a közterületen történő alkohol fogyasztás, illetve a
folyamatos éjszakai rendzavarás, hogy gyakorlatilag azt hiszem elmondható, mind a Király utca
VII. kerületi, mind a VI. kerületi részén, mind az Anker-közben, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a
Károly körúton lakók részéről, hogy ez a nyarunk gyakorlatilag a mai pillanatilag pokol, a
folyamatosan kint óbégató, hányó, üvegeket törő emberek miatt. Azt szeretnénk valamilyen
szinten elérni – nem tudjuk, hogy ennek van-e realitása – hogy gyakorlatilag ez a három kerület,
az V., a VI., és a VII., kerület polgármesterei, önkormányzatai fogjanak össze, és valamilyen
szinten próbálják ezt a kérdést rendezni. Ugyanis sem a rendőrök nem intézkednek, sem a
közteresek nem intézkednek, viszont az ott lakhatás a lakásokban egyszerűen képtelenné válik.
Mindegyik kerületben – ahogy olvastuk – sem alkoholt nem lehet fogyasztani az utcán, sem nem
lehet rendet zavarni. Most az előbb elhangzott itt, hogy 10 órakor zárják be az üzleteket, illetve
nem lehet alkoholt kapni az üzletekben. Sajnálatosan a VI. kerületben a MATCH ellátja az egész
környéket, úgyhogy reméljük, hogy ott nem 11-ig fog tartani, úgyhogy ha 10 órakor megveszik a
tartalékot, az 2 óráig, elég hosszú ideig eltart, és ezt a tartalékot azért nagyon erősen az utcán
fogyasztják el. Úgyhogy arra kérném Önöket, hogy valamilyen szinten próbáljanak ebben
gondolkodni, hogy ezen a területen – ami már ilyen szórakoztató negyedként híresült el – holott
azért ott nagyon erősen lakók laknak, emberek laknak, akik dolgozni járnak, hogy egy kicsit az
utcai alkohol fogyasztásra – tehát ez most már olyan szinten elképesztő, hogy délután 6 órától
emberek, tömegek szemrebbenés nélkül járkálnak boros üveggel a területen. Ez a kutyának nem
tűnik fel a térfigyelő kameránk előtt. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen a hozzászólását. Én most erre fogok röviden válaszolni, de jelzem, hogy a
választ bővebben meg fogja majd kapni szintén írásban. Teljesen egyet értek azzal, amit
elmondott, a három kerület összefogásának a szükségességével. Ebben történtek már lépések. Én
bízom benne, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés, mind a VI. kerülettel, illetve az V.
kerülettel, illetve a kerületnek azon a részein, ami nem az Anker-köz és környéke, ott a VIII.
kerülettel szintén keressük a megoldásokat. Valós probléma, amit elmond, mi is érzékeljük, ezért
teszünk meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy erősítsük mind a Közterület-felügyeletet,
- amivel kapcsolatban ugye mivel önkormányzati cég sokkal rugalmasabban tudunk fellépni –
illetve a rendőrség feltételrendszerét is igyekszünk javítani, saját forrásokból. Hiszen ez egy
belvárosi kerület adottságokkal. Sokszor, amikor velem egy interjú készül egy újságban,
10 / 24

megkérdezik, hogy mit szólok, a romkocsmákról mi a véleményem. El szoktam mondani, hogy
adottságunk a romkocsmák, de én nem szeretném, hogy Erzsébetvárost ez alapján ítéljék meg.
Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy külföldi prospektusokban a romkocsmák egyfajta vonzerejével
próbálják ide csábítani a külföldi vendégeket, akiket ugye sokkal nehezebb fegyelmezni, mint
mondjuk az itt lakókat. Egyetértek Önnel, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a
helyzet megváltozzon. Válaszomat írásban is meg fogja majd kapni, sokkal bővebben. Dr.
Bodrogi Bence Péter a következő.”
Dr. Bodrogi Bence Péter
„Jó estét kívánok. Tisztelt Képviselő Úr, Tisztelt Képviselő-testület! A témában pont az előzőhöz
kapcsolódom. Pont ugyanezzel az üggyel jelentkeznék. Közel húsz éve lakom életvitelszerűen itt a
Wesselényi u. 32-ben. Polgármester Úr! Nem korrigálnám Önt, de csak annyit hadd mondjak el,
körülbelül kettő éve vált ez a helyzet ennyire lehetetlenné. Az hogy itt lakunk ennyi ideje, és sokan
vagyunk itt, ez nem volt mindig adottság, ez nem volt mindig egy ilyen probléma. Ha a
közmeghallgatás nemcsak a problémának a felsorolására, hanem esetleg a konkrét javaslat
tételre is vonatkozhat, én úgy azt plénum előtt megteszem. Az Önkormányzatnak illetve a Jegyző
Úrnak mindig van lehetősége bármely intézmény nyitvatartási idejének a korlátozására.
Határozott meggyőződésem, ahogy mondta is a problémának a gócpontját, valaki – elnézést hogy
így kell konkrétan mondanom – x darab sör elfogyasztása után az utcán már nem lesz
fegyelmezhető. Meggyőződésem, hogy ezt nem csak a külföldiekre kell korlátoznunk, hanem
ugyanez a magyar vendégek esetében is így van. Nagyon sajnálom, én úgy gondolom, és bízom
benne, hogy partnerek leszünk ebben az ügyben az önkormányzattal abban az esetben, ha a
bevételre váró vállalkozók illetőleg a nem kerületi lakos idelátogatók, és a helyi lakosok érdekei
között kell dönteni, akkor én szerintem azt a helyi lakosok felé kell eldönteni. Akik itt laknak, azok
valóban dolgozni mennek, valóban vágynak pihenésre, és az otthonukat feldúlva érzik akkor,
amikor – bocsánat az erős megfogalmazásért – helye-hulyázó csürhék üvöltöznek az utcán
hajnali négyig, függetlenül attól, hogy hétvégéről, vagy hétköznapi napról van-e szó. Nagyon
szépen kérem Polgármester Úr segítsen nekünk, segítsen rajtunk. Meggyőződésem, hogy nem
egyedül vagyok ezzel a problémával ebben a teremben, de kerületben végképp nem. Nagyon
bízom a segítségében. Köszönjük szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm a hozzászólását. Az elmúlt egy évben több fórumon vettem én is részt. Akár amit
különböző vendéglátóhelyeken szerveztek, akár a vendéglátó egységek, akár nálam az irodámban
is nagyon sokszor megfordultak ezzel kapcsolatban civilek, lakók. Keressük a megoldást. Itt
azonban nagyon fontos azt tudnunk, hogy – és ezért fontos az ami az előző hozzászóló mondott,
hogy a környező kerületekkel, a fővárossal is meg kell találnunk a megoldást – hiszen tegyük fel,
hogy ha bezárunk minden vendéglátó egységet, akkor is lesznek az Ön szavával élve átvonuló
úgymond csürhék a kerületen, hogyha nem itt fogyasztják el az alkoholt, hanem megveszik a
másik kerületben, ahol nem 10 órakor zárnak be a boltok. Ez egy nagyon fontos probléma, nem is
nagyon sikerült ezt megoldani eddig. Arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk megoldani. Az hogy
húsz évvel ezelőtt nem volt ez a probléma való igaz, mint az imént előbb elmondtam. Húsz évvel
ezelőtt az állam, és az önkormányzatok kezében volt az ingatlanok nagy része. Az ingatlanok
eladását követően, amikor eladtak bérházakat, és telkeket, üresen maradt bérházak és telkek –
ami fölött az önkormányzatnak már nincsen diszponanciája – ezek bekerültek olyan vállalkozói
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körökbe, akik itt kocsmákat üzemeltetnek, és a rendfenntartásban nekik is részt kell venni. Mi azt
szeretnénk, hogy az Önkormányzat a lakókkal és a vállalkozásokkal együtt, olyan megoldást
alakítson ki – és erre komoly folyamatok vannak, tehát folyamatosan tárgyalunk a vendéglátó
egységek vezetőivel is. Van arra lehetőség, reális lehetőség, hogy bevonjuk őket ebbe a munkába.
Egyedül nem fogjuk tudni ellátni, mint Önkormányzat, nincs akkor erőnk. A vállalkozásokat is be
kell vonni, hogy igenis a saját területükön tartsanak rendet. Nagyon bízom benne, hogy sikeres
lesz az a folyamat, amit elkezdtünk. Következő hozzászóló Szilágyi Attila.”

Szilágyi Attila
„Polgármester Úrhoz lenne egy olyan kérdésem, hogy mivel az idei év a roma integráció –
mellesleg el kell mondanom hogy a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettese vagyok, és
….– megvárom míg figyel Polgármester Úr, köszönöm.
Tehát az lenne a kérdésem, hogy a roma integráció éve van, és mit tett az Önkormányzat esetleg a
roma integráció évében annak előresegítésében, hogy a kerületben élő több mint 10.000 roma
származású ember, megélhetőségét, esetleg oktatásban vagy különböző témakörben elősegítse?
Ez lenne az egyik kérdésem, amit le is írtam Önnek. A másik, ami ehhez kapcsolódó, hogy
többször kerestük a Polgármester Urat, hogy üljünk le, beszéljünk. Sajnos ezeknek a többszöri
megkereséseknek nem lett eredménye, folyton elutasítást kaptunk, nem ért rá, vagy különböző
elfoglaltságok miatt nem tudott velünk leülni, beszélni, esetleg azokról a dolgokról, amiknek a
kerületi szinten is a romák és nem romák érdekeit is szolgálnák. Gondolok itt lakhatás, vagy
bűnözés területén is akár. Mellesleg hozzáteszem, hogy polgárőr is vagyok, és ezekben a
dolgokban is részt veszek, úgyhogy van némi rálátásom ezekre a dolgokra. Aztán még hadd
tegyem fel azt a kérdést, mivel én a körúton lakom és közel a Madách Színház, ott a Wesselényi
utcasarkon folyamatosan hajléktalanok oda piszkolnak, ott fetrengenek. Ebbe a kérdésben nem
igazán hiszem, hogy nem lehetne valamit tenni. Egy olyan színház, ami a kerületnek a szintjét
emeli, és olyan emberek járnak ott, akik nem igazán szívesen látják, hogy a hajléktalanok ott
piszkolnak, ott fetrengenek, és szerintem valamit ez ügyben is lépni kellene. Nem kellene hagyni,
hogy ezek az emberek ott tönkretegyék azt a környezetet. Röviden ennyit szerettem volna
Polgármester Úr. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Hajléktalan ügyben készül a budapesti koncepció, törvénytervezet is. Épp tegnap
voltam a szomszéd kerületben, Kocsis Máté polgármester úrnál, aki mint tudja hajléktalan
ügyben kormánybiztos. Vele is egyeztettünk azokról a kérdésekről, amit náluk a VIII. kerületben
megtettek hajléktalan ügyekben. Mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne
Erzsébetváros utcáit gyarapítsák a hajléktalanok, nyilvánvalóan azzal, hogy valaki hajléktalan,
az egy nagyon nehéz élethelyzet. Erzsébetvárosnak nagyon sok hajléktalan ellátó központtal van
szerződése. Igyekszünk, bár hozzá kell tenni, hogy ez nem kerületi hatáskör, hanem fővárosi a
hajléktalan ellátás, ennek ellenére erőn felül próbálunk ebben a témában is elől járni, és erre
anyagi eszközöket is fordítani. Kétségtelen, hogy belvárosi kerület révén aluljáró, Keleti
pályaudvar vonzásának a körzetében mi fokozottabban veszélyeztetettek vagyunk ezzel a
problémával. Itt a fővárossal, kormányzattal is együtt kell gondolkodni, a kerület önmagában ezt
nem fogja tudni megoldani. Én azt gondolom, hogy mindent megteszünk hajléktalan ügyben.
Alpolgármester Úr, - Juhász Gábor alpolgármester úr – foglalkozik a kisebbségi
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önkormányzatokkal. Én nem tudnám, hogy személyesen engem kerestek volna, Alpolgármester Úr
tudom, hogy gyakran szokott találkozni a roma önkormányzat vezetőjével. Megadnám neki a szót,
hogy ha néhány szóban szeretne reagálni.”
Juhász Gábor
„Köszönöm Polgármester Úr! Én azt hiszem, hogy amikor hozzám bejelentkeztek, akkor bármikor
be lehetett jutni, egyébként van az Önkormányzatban direkt erre kijelölt referens Bódi Gábor úr
személyében. Úgy tudom, hogy folyamatos és közvetlen kontaktust tartanak fönn, tehát napi
szintű a kapcsolat. Az hogy nem tettünk meg semmit az integráció érdekében, ez mondjuk a
közművelődési megállapodás keretében megkötött Montessori Iskola, ami a Damjanich utcában
található, igen nagy összeget utalt át az Önkormányzat, hogy az ott hátrányos helyzetűnek
minősülő kisebbségi diákok tanulmányaikat megfelelő módon és körülmények között le tudják
folytatni. Egyébként a roma integráció, ez egy olyan fokú kérdés, vagy egy olyan átfogó jellegű
dolog, hogy konkrétan kormányzati szinten foglalkoznak ezzel. Ezért az utóbbi hetekben kértem is
én személyesen a minisztériumtól államtitkári szinten segítséget, és a közeljövőben küldenek
nekünk egy szakértőt, aki részt vesz majd az Önkormányzat munkájában. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen, hogy Alpolgármester Úr kiegészítette a választ. Természetesen minden
kérdezőnek a szóbeli válaszon felül írásban is meg fogunk válaszolni. Nálam több kérdés nincs.
Igen? Tehát azok a kérdések, amik hozzám érkeztek, és amire most válaszoltunk azok
gyakorlatilag elfogytak, ha jól látom. Van. Mindjárt! Bendesi Béla kérdésére arról tájékoztattak a
kollégák, hogy mivel több irodát érint a kérdés felvetés, ezért 15 napon belül írásban
válaszolnánk. Van Tóth János, ugyanez a helyzet Tóth János kérdésére is, írásban fognak
válaszolni az Irodák képviselői, illetve Dr. Kónya Anna is, mivel több irodát érint a kérdés, ezért
szintén írásban. Köszönöm. Nem akarok senkit megsérteni, hogy a nevét rosszul olvasom.
Eberwein Róbertné. Elnézést. Arról tájékoztattak a kollégák, hogy már írásban megválaszolták az
Ön kérdését. (Valaki hátulról mikrofon nélkül közbekiabál, amit érteni nem lehet.) Akkor
megadom a szót, persze, természetesen, közmeghallgatáson vagyunk.”
Eberwein Róbertné
„Azt szeretném mondani, hogy nem lehet Önökhöz bejutni. Sem az én képviselőmhöz, se a
Polgármester Úrhoz. Három hónapot vártam a Polgármester Úrra, mert a nyáron az ARAZ
HOTEL beindította a turistáit. Nagyon jó, hogy vannak turisták, csak megálltak a kétemeletes
turista buszok, éjjel-nappal járatja, megérkezik a társaság, tele a turistákkal, a troli szeretne
menni, sípol, minden. A turisták el, a sofőr bemegy, alszik egyet, de közben járatja a buszt. Ez
ment egész nyáron. A Polgármester Úrhoz nem tudtam bejutni. El szerettem volna mondani,
ennek nem volt gazdája. A közterület fenntartó azt mondta, hogy mindenki azt csinál az utcán,
amit akar. Hát csinálnak is, ott a szálloda mellett. Hallottuk egész nyáron. Szóval nagyon
szeretném, a hölgyek felülbírálják, ha az ember jelentkezik azon a telefonszámon, hogy ilyen soká
adtak nekem is, hogy bejutottam. És a Polgármester Úr akkor épp nem ért rá. Megvártam a 3
hónapot, most októberben jutottam volna be, nem tudtam a Polgármester Úrral beszélni. Fontos
lett volna még nekem az Alcatraz. Ez egy mulató alattam, fölötte négy szülőképes lányom van, az
ötödik a szomszéd, a hatodiknak most halt meg két éve a férje szívrohamban. Nyilván ez a kínai
féle éjjel dobolunk, óránként felébresztjük a lakókat nem tett jót neki. Én vagyok az a
nagymamakorú nő, aki azért imádkozik, hogy csak a lányaim ne szüljenek gyereket, mert a
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csecsemő agyát is szétverik a dobbal. Az a hang, ami a Polgármester Úrnak hiányzott a
mikrofonból, az hozzánk feljön. Tehát csak a bumm, bumm, bumm, azt halljuk. És most, hogy a II.
kerület bezárta ezeket a Zöld Pardon, meg ezeket a mulatókat, az Alcatraz rendezi ezeket. Tudja
mit Polgármester Úr? Fél háromkor is éjjel fél háromkor is kapaszkodok az ágyba, és azt
mondom, hogy most megölök valakit, akkor felkapom a kabátom, lemegyek az Alcatrazba. És
most már a fiatalok megtapsoltak, mert már ők se bírják a nagy zajt. Valósággal megdicsértek,
hogy szóltam, hogy vedd már halkabbra! Most már úgy discóznak, hogy két lemezjátszó van neki,
és szóval rémes, és a lányaim már nem tudnak otthon ülni.”
Tóth Edit
„Lejárt az idő, tessék helyet foglalni.”
Eberwein Róbertné
„Egy pillanat, nagyon fontos dolgot, az az érzésem, Gál Györgyné volt a közös képviselőnk Ez
úgy indult, hogy csak söröző lesz. Hirtelen zenés lett, discós lett, és a Gál Györgyné volt a közös
képviselőnk. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönjük Eberwein Róbertné. Ez egy fontos probléma minden lakóközösségben, nem csak
ebben a kerületben. Erre meg vannak a hatósági eljárási formák. Tehát hogy ha valaki nem tartja
be így az együttélés szabályait, és ilyenfajta zaj keletkezik éppen ezért szereztük be azt a gépet,
amit én itt a beszédemben mondtam. Ez egy hatósági ügy, ezt az ügyet én át fogom adni a
Hatósági Osztálynak, és onnan fog majd akkor választ kapni. Fogadóóránkkal kapcsolatban: a
fogadóórák számát növeltük. Tehát a tavalyi választások után az alpolgármestereknek is havonta
mindössze egy fogadóórájuk volt, most már havonta kettő van. A polgármesternek pedig havonta
kettő volt, és most is kettő van. Olyan előfordul, hogy valamikor helyettesítenünk kell egymást. Én
is voltam már mondjuk alpolgármesternek fogadó óráján amikor helyettesítettem őt, az enyémen
is előfordulhat. Ezek emberi dolgok, hiszen két hónapra előre nem biztos, hogy mondjuk egy
alpolgármester vagy egy polgármester pontosan meg tudja mondani, hogy mikor kell egy
minisztériumba elmenni, vagy egy fővárosi döntés előkészítésében a kerület érdekeiben eljárni.
De aki eljön fogadóórára, akár alpolgármesterire, akár polgármesterire, azok a kérdések mind
elkerülnek majd hozzánk, és azoknak a válaszolása mind meg is történik. Erre külön munkatársat
tartunk fenn, hogy ezeket intézzék. Köszönöm. S van egy csomag lakbéres kérdésekben. Arról
tájékoztattak a kollégák, hogy ezeket az Erzsébetvárosi Vagyonkezelő fogja megválaszolni, hiszen
ezek egyedi esetek. Mindenkinek az esetét az Erzsébetvárosi Vagyonkezelő külön meg fogja
vizsgálni, és erre írásban fognak válaszolni. Természetesen a válaszok előtt engem is fognak arról
tájékoztatni, hogy mit válaszolnak. Köszönöm szépen. Megadja a szót Dr. Freud Róbertnének.”
Dr. Freud Róbertné
„Freud Róbertné vagyok, és a következő ügyben szeretnék segítséget kérni Önöktől. Egyrészt
nehezen mozgó ember révén gondot jelent számomra a közlekedés. Ezért a számomra – tudom
nem mindenki számára – nagyon fontos az Erzsébetvárosi Televízió. Rendszeresen nézem, és
hallgatom az adást, és a digitális átállás után komoly gondot jelentett ugye, dugdosások, minden
kellett hozzá. Például ennek a közmeghallgatásnak a levetítése is nagyon sok lakos számára
gyakorlatilag hozzáférhetetlen. Köszönöm szépen a UPC munkatársainak a segítségét. Ők
bekötötték ugye a tv-készülékemet átmenetileg, amíg nincs más lehetőség, hogy a két megfelelő
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csatornát, az analógot és a digitálist pusztán a távirányító segítségével kapcsolgatni tudjam, de
ez nem volt automatikus. Tehát cselekedni kellett. A másik gondom, amiről beszélni szeretnék –
tudom, ez kevés embert foglalkoztat megint – de engem nagyon érintett. Sajnos az őszi
időszakban bizony nagyon nehezen tudtam kifizetni a fűtés számlákat, lévén hogy későn jött meg
a nyugdíj kiegészítés november végén. Ezen időszak alatt az önkormányzat víz-csatorna díj
hálózat felújítást, szemétgyűjtést, mit tudom én milyen számlát, ezt a szelektív hulladékgyűjtést
előjegyezték, a lomtalanításokat is, emellett még párhuzamosan legkülönböző félébb
beavatkozások történtek, úgy, mint a szokások influenza elleni védőoltás, szűrővizsgálatok,
Polgármesteri Hivatal pucolása, és a többi. Ne tudják meg mi volt! Iszonyatosan rosszul éreztem
magam, és minden bajom volt. Szerettem volna megkérni a Nyugdíjasház segítségét, hogy
legalább pár hét erejéig befeküdhessek hozzájuk kezelésre, felügyelet alatt lehessek, ne kelljen
végig szenvednem a fűtés átállítás gondjait, amikor egyébként sincs pénzem a fűtésszámlák
kifizetésére. Szűrővizsgálatot kértek tőlem. Azt mondták, hogy egy székletvizsgálatot kérnek, egy
bőrgyógyászati vizsgálatot és egy tüdőszűrést. Ne tudják meg mit éltem át, amíg ez a három
vizsgálati lelet összejött. Kétszer járt kinn nálam az ügyelet, harmadszor már a mentős érkezett
meg annyira rosszul voltam. Ingadozott jobbra-balra a vérnyomásom, és azt hittem, hogy
beledöglök, amikor közölte velem a kedves nyugdíjasházi vezetőnő, hogy szabad ágyuk az van, de
sajnos nem nekem, mert olyan kicsi az ágy, hogy azon nem férek el. Minden papír stimmelt, már
mindent összegyűjtöttem az égadta világon, ami létezett a földön, csak sajnos ágyuk nem volt,
amire lefektessenek. Végig telefonáltam az összes létező elfekvőt. Kit tud erre lehetőséget adni
arra a két-három hétre, amíg ez a pucolósdi folyik, és mindenki hulla ideges és nyűgös, és minden
bánata van. Ráadásul nincs pénzem fűtésre, és kínlódok, akkor legalább legyen valaki, ahová
befektessenek és gondozásba vegyenek, hogy nyugtom legyen. Egyik sem fogadott.”
Tóth Edit
„Sajnos lejárt az idő.”
Dr. Freud Róbertné
„Hadd mondjam végig, el kell mondanom végig. Ne haragudjon, sajnos muszáj végig
mondanom, nem azért mert perelni akarok az Önkormányzattal, nem ez a szándékom. Az a
helyzet hogy 5 hulla volt a nyugdíjasházban, és a házunkban kettő.”
Vattamány Zsolt
„Jó néhány olyan kérdés is elhangzott, amit most biztos, hogy nem fogunk tudni megválaszolni,
ezt írásban válaszolnánk. A digitális átállással kapcsolatban: sajnos erre az Önkormányzatnak
nincsen ráhatása. Én magam szomorúan veszem tudomásul hogy az Erzsébetvárosi Televízió
bizonyos szolgáltatóknál nem fogható. Tárgyalásokat kell majd kezdeményeznünk. Igazából ez
nem az Önkormányzaton múlik. Az Önkormányzat szolgáltat, az Önkormányzat a műsort elkészíti,
de azt hogy bizonyos szolgáltatók – nem csak mi problémánk ez, több kerületben is előfordul ez a
probléma, hogy a helyi televíziókat bizonyos szolgáltatók nem veszik fel, pedig erre azért
valamiféle kötelezvényük lenne. Amiket pedig konkrétan elmondott, ezekkel kapcsolatban pedig
az illetékes iroda, és az illetékes intézményt fogjuk megkérdeni, hogy ezzel pontosan mi a helyzet,
és Önnek akkor meg fogják küldeni a választ.”
Dr. Freud Róbertné
… (mikrofon nélkül beszél, nem hallatszik) ... „tényleg eddig meg tudtam oldani az életemet
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különösebb nagy beavatkozások nélkül, és nagyjából normálisan növekedett fel a kölköm. Én
annak idején csináltam családvezetési tanácsot a gyerekem számára, amit szeretnék felajánlani a
Szociális Iroda számára, hét oldal az egész. Szerintem szépen fel tudnák használni, az olyan
családoknak a felvilágosítására, nevelésére, mint az én kölköm is volt, hogy rendeződjék az
életük, és ne kezdjenek lehetetlen helyzetbe. Ezért kértem a szót, semmi másért. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Még arra kérném, hogy minden ilyen típusú problémáját legyen szíves leírni, és akkor
megválaszolják.”
Mezei Sándorné
„Szép jó estét kívánok mindenkinek, Mezei Sándorné vagyok. Tisztelettel köszöntök, és üdvözlök
mindenkit. Azt szeretném kérdezni, hogy van egy ismerősöm, eddig 40.000.- Ft-ot fizetett lakbér,
most felemelték neki 62.000-re. Akkor sehogy se stimmel ez az 500.- Ft-os négyzetméter. A másik
kérdésem pedig az lenne, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatban milyen formában, hogyan és
miként döntött az Önkormányzat, hogy kinek mennyit, és milyen formában juttat, mert sajnos
olyan szervezetek nem kaptak nagyon sokan az idén, akik eddig kaptak, és tudtak működni.
Nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, kérem, diktálja majd le a kollégáknak a nevét, annak, aki 40.000.- Ft helyett
62.000.- Ft-ot fizet, az ERVA meg fogja ezt válaszolni. Az önkormányzati rendelet világosan
megszabja a négyzetméter árakat, tehát attól nem lehet eltérni. A civil kérdéssel kapcsolatban:
emlékeznek, akik itt voltak, szerintem látok néhány ismerős arcot, nyáron valamikor, amikor pont
ebben a helységben elég meleg volt találkoztam a civilekkel. Nagyon sokan el is jöttek, a
véleményüket, segítségüket kértük. Van civilügyi referensem az Önkormányzatnál, a Művelődési
Irodának a munkatársa, Juhász Alpolgármester Úr is foglalkozik a civilekkel, tehát
alpolgármesteri és kabinet szinten is komolyan foglalkozunk velük. A civil pályázaton, amit a
Művelődési és Kulturális, Szociális Bizottság kiírt, azon minden induló nyert. Tehát minden olyan
civil szervezet, aki a formanyomtatványban nem követett el hibákat, tehát egy formanyomtatványt
ki tudott tölteni, és formai hibák nélkül beadta a pályázatát, az nyert. A civil pályázati keretnek az
összegét, azt jövőre növelni fogjuk. Most van a költségvetési egyeztetés, körülbelül 20%-al
egészen biztos, hogy tudjuk növelni az összeget. Jegyző Úrhoz érkezett egy kérdés – Hajnal Éva.
Jegyző Úr arról tájékoztatott, hogy ezt írásban fogja Önnek megválaszolni.”
Hajnal Éva
(mikrofon nélkül mondja nem érthető, de a lényeg: választ kér szóban!)
Vattamány Zsolt
„Jó. Akkor Jegyző Úr azt mondta, hogy megválaszolja. Most megválaszolja.”
Dr. Gotthard Gábor
„Köszönöm szépen. Miért az önkormányzat alkalmazottai töltik meg a VII. kerületi lakossági
fórumot? Én nem úgy látom, hogy ők töltenék meg, de az irodavezetőknek és a szakirodák
munkatársainak itt kell lenni azért, hogy bármilyen jellegű kérdésre válaszolni tudjanak, hiszen itt
bármelyik önkormányzati feladatkörrel kapcsolatban felmerülhet kérdés. Tehát ezeknek a
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kollégáknak ezért kell itt lenni. A második kérdés: az önkormányzat köztisztviselő alkalmazottai
miért nem érdemlik meg a gyógy masszázst? Ugye Ön ezt azért kérdezte, mert Ön szerződésben
állt az Önkormányzattal, és az volt a feladata, hogy a köztisztviselőknek masszázs-szolgáltatást
nyújtson. Ez a szerződés lejárt 2010. december 31-én, és az Önkormányzat új vezetése úgy
döntött, hogy közpénzen sem gyógy masszőrt, sem kozmetikust, sem fodrászt nem fog alkalmazni,
és ezért ezt a szerződést nem hosszabbította meg. Úgyhogy ezt tudom válaszolni rá, de az a
helyzet, hogy azért akartuk írásban ezt, tekintettel arra, hogy ez egy egyéni probléma, és nem is
minősíteném igazán közügynek, de hogy Ön óhajtotta, ezért válaszoltam így most a fórumon.
Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönjük szépen. Jegyző Úr megválaszolta. Van egy hozzászóló, akinek megadnám a szót. A
nevét, s az elérhetőségét kérem, adja meg a kolléganőknek, hogy írásban is meg tudjuk válaszolni
a kérdését.”
Balja Ágnes
„Balja Ágnes vagyok, és azt szeretném itt tetszett mondani, nagyon sok kérdésemre választ
kaptam kérdés nélkül. 90-ben a bérlakásokból társasházak lettek. Na, most itt, amikor ugye az
élet is változik, nagyon sok minden változik, csak az emberek gondolkodása valahol, mint a
hanglemeznél a tű hogy dmm dmm így, ennyi. Tehát itt is fejlődni kellene. Tehát amikor a
bérlakás azt tudjuk mi volt befizettük a lakbért, jóba voltunk a házmesterrel, mert valami
probléma volt, elintézte. Na de most fordítva van. Befizetjük a közös költséget, ha befizetjük, mert
ez is probléma, mert odáig az emberek még nem jutottak el, hogy azért az valamiért befizetődik,
tehát termelődik egy csomó adósság eleve. Na, most a másik, hogy ugye nekünk, mint társasház,
mint amikor valahol van egy sajátom, tehát az valahol a sajátom. Tehát az embereknek a
tudatába ez még nem jutott el, hogy a sajátom, tehát akkor úgy kéne vele gazdálkodni. A közös
költséggel tehát magyarul, magyarul az embereknek a saját házát úgy kéne kezelni, hogy a
sajátja. Tehát itt van egy nagy-nagy probléma, hogy az emberek így állnak, várnak a csodára.
Hát leszakad a plafon, hát most mit csináljunk, majd lesz valami. Nem hogy szólnának, a közös
képviselő meg a ház döntése nélkül semmit nem ér, mert ez így működik. A közgyűlésekre nem
mennek el, mert mi közöm hozzá, hogy a saját házamba a fejemre esik a vakolat. Kéne egy festő,
egy kőműves, egy villanyszerelő. Ne a kapum elé piszkítsanak a kutyák, már bocsánat a
kifejezésért. Tehát itt is kéne egy kicsi szemléletváltás, az emberek agyában. Köszönöm szépen.
Nem négy évenként, ez a probléma, nem négy évenként, hanem naponta. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen a hozzászólását. Valóban, mint hogy mondtam is, és Ön is említette,
Erzsébetváros lakosságának nagy része, tulajdonosként lakik a saját lakásában. Ettől függetlenül
az Önkormányzat társasházaknak kiírt különböző pályázatokkal próbálja segíteni őket, hiszen
ezek nagyon régi, és leromlott állapotú lakások. Hát a szemlélet, a lakosok szemléletváltásával
kapcsolatos kérdésére – vagy ez kijelentés volt – nem szeretnék különösebben állást foglalni és
vitatkozni se.”
Varga Istvánné
„Jó napot kívánok, üdvözlöm Főpolgármester Úr, illetve Polgármester Úr! Én se tudtam Önnel
találkozni még eddig, csak azelőtt a rendezvényeken, a Klauzál téren. Én a Dob u. 38. szám alatt
lakom. Én egyetértek Önökkel, hogy kell emelni a mai világban, mert a pénz inflálódik, nagyon
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rossz körülmények között van a kerület, de azt is nézzük meg, hogy a ház milyen állapotban van.
Nyolc hete nincs kapunk, a hajléktalanok beköltöztek hozzánk, éjszaka ott élnek, életvitelszerűen.
Egy zár kellene a kapura! A pincénk úszik a vízben, munkások dolgoznak két év óta, takarítás
nincsen. Hátul leomlott előttem egy nagy főfal, oda költöznek fel minden éjjel. Úgy tessék
elképzelni, hogy félelemben élünk. Tehát én elhiszem, hogy emelni kell, és én 27 éve
lokálpatriótának számítok, nagyon sok karitatív munkát csinálok ingyen, sok emberrel,
hajléktalanokkal beszélgetek, ételt viszek nekik, de azt is meg kellene nézni, hogy a ház milyen
állapotban van. Tehát ha emelünk – mert most én kaptam Önöktől egy dörgedelmes levelet,
miszerint nekem mi a kötelességem, festeni, mindent megcsinálni – akkor Önöknek is van egy
bizonyos, hogy tudjunk élni. Például az I. emelnél a lépcső letört, leesett egy gyerek. A pincében
égnek a villanyok, nyolc hónapig nem volt lezárva a pincénk, hajléktalanok éltek benne. És
mindez a Dob 38-ban, két méterre lakunk a nagyon szépen megcsinált utcától. Tehát én elhiszem,
hogy emelni kell, és én ezzel egyetértek a Polgármester Úrral, csak azt is nézzük meg, hol
emelünk.”
Vattamány Zsolt
„Világos. Ezért építettük bele a rendszerbe azt, hogy aki szociálisan rászorult, automatikusan
megkapja a ház műszaki állapota utáni kedvezményt. Tehát ha egy ház nem 25 éven belül épült,
vagy nem volt felújítva teljes körűen, akkor a szociálisan rászorultak, akik ezt igénylik,
automatikusan megkapják. Abban igaza van, hogy normális, és megfelelő színvonalú ellátást
nyújtani kell az Önkormányzatnak, ebben teljes mértékben egyet értek, ezért küzdünk, hogy ez így
legyen.”
Varga Istvánné
„Igen, mert életvitelszerűen lakunk ebben a házban, ahol most már nem lehet élni. Mert tessék
elhinni, meg kell nézni, tessék kijönni. Bedőlve kerítések, aszfalt hiányzik, hajléktalanok élnek, és
mindez itt a belváros szívében.”
Vattamány Zsolt
„Ezt a problémát akkor továbbítjuk a megfelelő hatóságnak, és megpróbáljuk orvosolni.”
Varga Istvánné
„Sok esetben én járok el a 38. nevében, mindenhol azt mondják, hogy nincs rá pénz. Egy zár,
körülbelül 800, - Ft, és két hónapja nincs zár a kapunkon.”
Vattamány Zsolt
„Teljesen egyetértek, ezt a problémát meg kell oldani.”
Varga Istvánné
„Jó, nagyon szépen köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Több jelentkező nincsen. Lenne? Kettő is van. Tessék akkor kijönni a mikrofonhoz, mert nem
fogjuk hallani. Ilyen esetben a nevet mindenféleképpen tessék mondani.”
Molnár Imréné
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„Egy nagyon-nagyon régi témát szeretnék – Molnárné vagyok a Király u. 15-ből, de a Király
utcáról beszélek tulajdonképpen. Már vagy húsz éve könyörgök, hogy az utcánkba WC-t
helyezzenek el. Annyira felpezsdült a forgalom, a gyalogos, rengeteg a turista, mindenki. Az
kiállhatatlan egy dolog az, hogy a kapualjakba járnak, és elvégzik az emberek a dolgaikat.
Velünk szemben a Király u. 15-ben van egy múzeum. Én nem tudom, hogy annak nincs WC-je,
vagy mi van? Rettenetes tömegek gyűlnek ott össze, és a kapualjunkban végzik el a dolgot. Szóval
szinte napirendi dolog ez már. Úgy hogy feltétlen ezt szeretném, ha megoldódna. Lehetne, ott van
a gyerekjátszótér előtt is egy lebetonozott rész, valószínű, hogy ott régen lehetett valami, de arra
a területre lehetne WC, tehát ne ilyen süllyesztett WC-t, amit nem látnak az emberek, hanem ami
kiemelkedik a járdából, és nem ártana a Deák tér környékére is, vagy legalább két WC-t az
utcánkban elhelyezni, mert tarthatatlan egy állapot. És még egyet megemlítenék, ugye említettem,
hogy velünk szemben van ez a VI. kerületi múzeum, hát, amit azok művelnek zaj területén úgy
szintén, állandóan éjszaka elkezdik fél tizenegy felé a rakodást, majdnem szinte naponta, és
reggel fejezik be. És dobálnak, én nem tudom, hogy mi az, amit ennyire dobálni kell. Valamelyik
este is az egyik hölgy leszólt már a házunkból, annál inkább dobálták. Szóval tarthatatlan
állapot, valamit velük is azt hiszem, kellene konzultálni.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A VI. kerülettel közös utcánk az a határvonal, az a Király utca. A VI. kerülettel
folyamatos egyeztetések is vannak itt a közterületi WC-vel kapcsolatban. Engedje meg, hogy
ezekre a problémákra akkor írásban válaszoljanak a kollégák.”
Molnár Imréné
„Írásban?”
Vattamány Zsolt
„Írásban.”
Molnár Imréné
„Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„De egyeztetünk a VI. kerülettel is.”
Dr. Mikóházi István
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Polgártársak, Jelenlévők. Dr. Mikóházi István vagyok. Engem
anélkül is lehet hallani, de nagyon szívesen a mikrofonba is beszélek. Néhány elszomorító dolgot
már hallottunk, ezt legyen szabad még néhány életképpel megtoldanom. Ma kérem szépen délután
5 óráig vártam, hogy a Wesselényi 2. előtt, a kapubejárat előtt lévő közlekedési táblát, a táblával
együtt és a statival együtt, amit a földből kihúztak ki fogja elszállítani, mert éjjel valószínűleg a
lopósok nem tudták elvinni csak odáig valami oknál fogva. 5 órakor szóltam a rendőrségnek és
fél órán belül elszállították. Körülbelül nyolcszor járták körbe a közterületesek a környéket, és
senki nem vette a fáradtságot, és nem csak most, amikor én felhívom a figyelmüket, hogy kérem,
hiányzik három kuka, ami jelenleg is hiányzik a Zsinagóga elől – ez a körkuka, ez ügyben
felhívtam többször az Önkormányzatot, mindig hárítanak, másik telefon, másik osztály. Ez így
megy. Nyáron éjfélkor felhívtam a rendőrséget, hogy üvöltözés, de ormótlan üvöltözés van az
egyik Zsinagógával szembeni étteremnek a külső részén, terasz részén. Fél órát vártam, néztem az
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ablakon, nem jött ki a rendőrség. Ezek nagyon elszomorító dolgok. És az is elszomorító dolog,
hogy amikor szólok az illetékeseknek, akik figyelik a környéket a kamerákkal, akkor egy kicsit
kevesebb kutyapiszok van az autók között, egyébként nagyon sok van, a Wesselényi 2. és a 4.
között. Na, most ezek az elszomorító képek sajnos erősödnek, ahogy mondták a kedves társaim is,
hogy a szórakozóhelyeket korlátozni kell, mert egyébként az életminőség elfogadhatatlan lesz. És
ebben az Önkormányzatnak komoly szerepe kell, hogy legyen, mert a rendőrség tehetetlen. Ennél
sokkal fontosabb téma: és én azt hiszem, hogy talán mindenkit fog érdekelni. Én néhány évtizedet
eltöltöttem a sajtószakmában. Én szomorúan látom az újságnak, a jelenlegi újságnak a szakmai,
és egyéb hibáit. Nemcsak én, hanem akik a kerületben élnek és laknak. És ez ügyben én véletlenül
betévedtem a szerkesztőségbe egy hirdetés kapcsán. Ott elmondtam, hogy nem lehetne-e ezen
valamit, esetleg, gondolják át, a Polgármesterhez küldtek, mondván azt, hogy nekik az intenció
föntről jön, hogy milyen újságot kell nekik megalkotni. Kérem tisztelettel! Az újságot meg kell
álmodni, hogy milyen célt szolgál. Ennek az újságnak véleményem szerint az a célja, hogy a
politikának és a közélet szereplőinek, akik Önök a vezetőség, a testület, és az egész
Önkormányzat, ennek a híranyagát ennek az egész életét közvetítse felénk, a közösség felé, majd a
mi információinkat pedig visszacsatolja. Én úgy érzem, és úgy látom, hogy az összes kerületi
újság ezt jobban oldotta meg, és a mi újságunknak sajnos ez kicsit hibája, hogy nem úgy
szolgálja a közéletet és a közcélt, ahogy kellene. Nagyon kevés benne az a híranyag, és az a sok
apró híranyag, és egyre inkább eltolódik egy ilyen laza, egy ilyen könnyed szórakoztató portré
szintre, és ami még szomorúbb, hogy szakmailag úgy érzi az ember, hogy kevés az anyag, ezért
kihagynak helyeket, szabadon hagynak helyeket, óriási képeket visznek be. Van olyan, hogy nyolc
oldal portré, és abból három oldal a kép. Ez szakma szegénység. Nem engedhető meg az, hogy
ebben a kerületben az újságon úgy spóroljunk, hogy a híranyag és a közéletnek az anyagai ne
legyenek benne. És ezt jól meg kell szervezni oda-vissza. Hogy a közintézmények vezetői –
alkalmas emberek – pici anyagokat adjanak, és én kérjek tőlük. Ha nincs ember, aki ezt
megszervezze, akkor ez nem is fog ez az anyag bejönni magától. Nincs benne például, nem látom
a mi véleményünket, nem látom benne, hogy oldalanként legalább 5-6 vélemény lenne a mi
véleményünk. Megszűnt például nagyon jónak tartottam, az a minden felekezetet felölelő egy
oldal vagy kettő, hogy ünnepkörök és egyebek. Egy csomó olyan dolog kikerült, ami érdekes volt.
Van benne, ami korábban is volt, és az szintén .. nagyon jó a visszaemlékezés, a történelmi
dolgok. De kérem tessék megnézni a nyolcadikat, az ötödiket, akármelyik kerületet, tizenkettőt, az
újság rosszabb minőségű papíron van, de közélet szempontjából, közérdek szempontjából
tartalmasabb és célravezetőbb. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönjük szépen Mikóházi úrnak a hozzászólását. Elég sok dolgot érintett, írásban fognak
majd válaszolni. Azt meg gondolom, nem gondolja, hogy én írom az újságot, nekem erre nincs
időm. Van-e még kérdés? Még egy van.”
Horváth Kálmán
„Kezét csókolom, jó estét kívánok. Horváth Kálmán vagyok a Király u. 21-ből. Polgármester Úr
jelezte, hogy az ERVA majd válaszolni fog a lakbéremeléssel kapcsolatban. Az ERVA nem fog
semmire sem válaszolni, azt mondta az ERVA, hogy Önök képviselők megszavazták, és amit a
képviselők megszavaznak, ők azt végrehajtják. Úgyhogy én akárhogy megyek az ERVÁ-hoz, és
közölték velem azt, hogy most nem tudom befizetni, mert 40.000.- Ft lett a mínuszom, és az
ERVÁ-tól kérek fizetési kedvezményt esetleg, mert vannak olyan hónapok, amikor ugye az ember
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többet tud spórolni. De akkor, hogy ha az első felszólítás után nem fizetek, akkor az háromszoros,
ha a második felszólítás után nem fizetek, akkor az hatszoros, és a harmadik felszólítás után nem
fizetek az tízszeres. Tehát akkor nekem 30.000.- Ft-ból lesz 300.000.- forintom harmadik
felszólítás után. Tehát ez a brutális áremelés, ez 92%-os, Tisztelt Uram. Nekem a
nyugdíjemelésem 4,2%, ez pedig 92%-os emelés. Közölték velem azt, hogy piaci áron mérik az
önkormányzati lakásokat, piaci áron, és most 400,- Ft-ot fizetek, és a piaci ár 1000.- Ft. Egy
irodában így tájékoztattak, a másik irodában úgy tájékoztattak, hogy 800,- Ft. Tehát akkor még
100%-ot fognak emelni jövőre, vagy azután. És akkor meg kell nézni 77-ben alakítottam át a
lakásomat, lett így összkomfortos. Azóta meg akarom venni. A Műemlékvédelmi Hivatal mindig
beleszólt, és azt mondta nekem, semmi, majd az lesz, amit ők mondanak. Azóta nem csináltak
semmit, hullik a mennyezet, minden rettenetes állapotban a Király u. 21., és akkor Önök 92%-os
brutális áremelést hajtottak végre. Ez egyszerűen aránytalan. Közben megkapom a levelet a
Miniszterelnök Úrtól, hogy biztosítani kell a nyugdíjasoknak, és gondolom, akik aktív dolgozók,
azok sem fognak 10-15 vagy 20%-os béremelést kapni, biztos, hogy nem kapnak, tehát azok is
keveset kapnak, és ezzel szemben 4,2 %-ot hogyha valakinek szerencséje van, és 10% béremelést
kap, azzal szemben 92%-os áremelést hajtanak végre. Ezt nem tehetik meg, mert aránytalan.
Nincs rá pénz! Ha egyszer nem tudjuk kifizetni, akkor egyszerűen beszélek arról, hogy arányosan.
Szolidáris. Mi? Ez az? Egyszerűen döbbenetes, hogy a Képviselő-testület megszavaz, és senkinek
nem jut eszébe, hogy emberek hát gondolkodjunk egy kicsit. Fiatal emberek vagyunk, vannak itt
idős emberek is, nem biztos, hogy ki tudja fizetni. Akkor mit csinálok? Kilakoltatom? Hatvan nap
után kezdődik a kilakoltatási procedúra. Hatvan nap után. És még meg is fenyegetnek. Tehát
akkor most mit tud erre mondani, hogy a piaci ár 1000.- Ft lesz. Itt nem a felépítmény a drága,
hanem a telek a drága. A felépítmény az rossz, le kell rombolni. És nem tudnak semmit sem
csinálni nem tudom mióta. Nem adják el senkinek, csak össze-vissza hülyítenek bennünket.”
Vattamány Zsolt
„Hány forintot fizet most, 52 nm után?”
Horváth Kálmán
„52 nm, 26.000.-„
Vattamány Zsolt
„Tehát 52 nm után 26.000.- Ft.”
Horváth Kálmán
„Tehát 92%-al emelték.”
Vattamány Zsolt
„Szociálisan Ön rászorult?”
Horváth Kálmán
„Nem.”
Vattamány Zsolt
„Ami azt jelenti, hogy az öregségi nyugdíjminimum több mint három és félszeresét keresi. Ebből
nem tudja kifizetni a 26.000.- Ft-ot 52 négyzetméterért?
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Horváth Kálmán
„Tisztelt Uram! Január elsejétől nem 25 lesz az ÁFA, hanem 27, még az plusz hozzájön. Akkor
gázt, mindent kell fizetnem. A feleségemnek a nyugdíja, úgy ahogy van, arra még rá kell
tennem.”
Vattamány Zsolt
„A szociálisan rászorulók, azok majdnem 50%-os kedvezményt kapnak ebből is.”
Horváth Kálmán
„Jó! És akkor Tisztelt Uram! Most én voltam a Rónaszékinénél – képviselő asszonynál –
elmondtam a problémámat, és felvetettem azt, hogy kiköttetem a telefont, a TV-t, és van egy
macskám. Közölték velem, ugye, hogy a macska az egy luxus. Na, hát ezt kaptam meg.”
Vattamány Zsolt
„Macska ügyben nem szeretnék állást foglalni. Lakáskérdésekben, mint amint elmondtam,
írásban fognak választ kapni mindenki, tehát lakáskérdésben írásban fognak választ kapni.
Köszönöm.”
Horváth Kálmán
„Tisztelt Uram! A vagyonkezelő közölte velem, hogy ne is hívjam fel őket, mert amit a testület
megszavazott, azt ők végre fogják hajtani. Fölhívtam a Váci utcában van ez a Fővárosi
Önkormányzati Ellenőrző Hivatal. Közölték azt, hogy egy kerület testület megszavaz valamit, azt
végre fogják hajtani. Ezt így nem lehet csinálni. Hát akkor, ha Önök olyan terhet tesznek a
vállára az embereknek, amit nem képes kifizetni, hát akkor hogy gondolják, hogy emberileg ez
követhető, erkölcsileg ez követhető? Már bocsánatot kérek.”
Vattamány Zsolt
„Köszönjük szépen.”
Tóth Edit
„Azt mondta az ERVA képviselője, hogy nagyon szívesen, most rögtön megválaszolja az Úrnak,
ha Polgármester Úr gondolja.”
Vattamány Zsolt
„Én azt gondolom, hogy írásban.”
Tóth Edit
„Írásban meg fogja válaszolni.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Több hozzászóló nincs. Azt szeretném kérni, és ezt az elején el is mondták a
kolléganők, hogy írásban. Akinek nincs itt írásban, annak már nem tudok szót adni, mert erre volt
körülbelül két óra. Válóczi Péternének van írásban, igen valóban.”
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Válóczi Péterné
„Jó estét kívánok!”
Vattamány Zsolt
„Csak Válóczi Péternének tudok most már szót adni, azaz Önnek.”
Válóczi Péterné
„Én vagyok.”
Vattamány Zsolt
„Így van. Köszönöm szépen.”
Válóczi Péterné
„Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Tehát utolsó felvetés.”
Válóczi Péterné
„Én a Marek József 39. számú házban lakom, és májusban elhunyt egy – szomorú hír – egy
önkormányzati lakásban egy hölgy, aki egyedülálló volt, senki rokona nincsen. A lakást lezárták,
oltári szemét van felhalmozva, nem akarom részletezni, borzalom. Semmi nem történt, gondolom
a hagyatéki tárgyalás miatt még ez idáig, május óta. Kértük, hogy azt a szemétdombot tüntessék
el, vagy valami, hogy ne induljanak el a bogarak. Semmi nem történt, viszont a lezárt lakásba
bejárkálnak, és visznek el tárgyakat, nem tudom kik. Ez ügyben szeretnénk valamit, számvizsgáló
bizottsági tag is vagyok, hogy azon túl pedig ez egy 18 nm-es lakás, és azt szeretnénk, hogy ha ott
az önkormányzat, tudjuk, hogy nincs pénze, de hogy egy tisztasági festést, vagy valamit, vagy ha
kiutalja valakinek. Biztos van rá egy csomó ember, és rengeteg üres lakás van a kerületben, és
reméljük, hogy valami sorsuk lesz, szétosztásra kerül, vagy valami, ami már volt a
kerületünkben.”
Vattamány Zsolt
„Jól látom, hogy ez akkor a Marek utca 39.?”
Válóczi Péterné
„39. Igen.”
Vattamány Zsolt
„Ezt a kollégáknak akkor fogom közvetíteni, és meg fogják Önnek ezt válaszolni írásban.”
Válóczi Péterné
„Köszönöm. Hogy valami lépés történjen ez ügyben. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Tehát az előzetesen írásban feltett kérdésekre kollégák megválaszolnak, az itt
feltett kérdésekre megválaszoltunk szóban, illetve írásban fogunk válaszolni rá. Én nagyon szépen
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köszönöm ezt az érdeklődést. Köszönöm, hogy felvetették a kérdéseiket, elmondták a
tapasztalataikat, ez nagyon fontos. Megköszönöm, hogy eljöttek, és ezzel a mai ülésünket
bezárom.”

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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