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Lakosok: Velenczei Ágnes, Beleznay Tibor, Varga József, Tölgyesi Sándor.
Kállay Gáborné: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a mai közmeghallgatásunkon. Megállapítom, hogy
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. december 10-én
17.00 órára meghirdetett közmeghallgatáson határozatképes, az ülést megnyitom.
Az első kérdést beküldő Velenczei Ágnes, a József Attila-lakótelepről. A kérdése: „Van-e a Ferencvárosnak
intézkedési terve és erre tervezett költsége a 16 napos téli szünetre a rászoruló gyerekek meleg étellel való
ellátására? Ha van, mit tartalmaz ez? Igénybe kívánnak e venni ehhez civil segítséget?”
Természetesen van. A Parlament előtt van egy törvénymódosítás, ami a nyári szüneten kívüli valamennyi
szünetben gondoskodni kíván a rászoruló gyerekek étkeztetéséről, de ez még nincs elfogadva. Ferencvárosban
mindenféleképpen gondoskodunk a téli szünetben a gyerekek étkeztetéséről. Az óvodák esetében 2015.
december 21-23-án minden óvoda dolgozik, december 28-31-én a Napfény Óvoda és a Kicsi Bocs Óvoda lesz
ügyeletben. A bölcsődék 2015. december 21-22-én nyitva lesznek, december 23-án a Pöttyös Bölcsőde és a
Varázskert Bölcsőde, december 28-31-én a Fehérholló Bölcsőde lesz az ügyeletes. Az iskolák vonatkozásában
pedig 3 iskolában tudnak étkezni a gyerekek, a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskolában, a Kosztolányi Dezső
Általános Iskolában, és a Mester u. 67. sz. alatti József Attila Általános Iskolában. Természetesen ez azokra
vonatkozik, akik előre jelezték, hogy a téli szünetben is igénybe kívánják venni az étkeztetést.
A civil szervezetek bevonását eredetileg nem terveztük, az önkormányzat maga oldja meg ezt a feladatot, de
nem zárkózunk el a civilek részvételétől, amennyiben be kívánnak kapcsolódni ebbe a feladatba. Az elmúlt
években kialakult gyakorlat ez, a kerület igényeihez igazodva működött, és az önkormányzat igyekszik továbbra
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is a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetését maximálisan megoldani. Természetesen a választ írásban is
megkapja.
Velenczei Ágnes: Azt szeretném kérdezni, hogy a rászoruló családok honnan tudják, hogy előre kell jelezni, ha
igényelnék az étkezést?
Kállay Gáborné: Természetesen mindenhol az intézményekben előre jelezték, hogy van ilyen lehetőség.
Velenczei Ágnes: Ahol éppen ügyelet van, oda mehetnek más körzetekből is a gyerekek?
Kállay Gáborné: Igen. Amikor az igényüket beadják, akkor azt is jelzik, hogy melyik intézményben szeretnék
igénybe venni az ellátást.
Vágóhíd u. 60. Társasház SZB részéről Vida Tamás jelen van? Nincs itt, akkor írásban fogja megkapni a
közmeghallgatásra feltett kérdésére a választ.
Vágóhíd u. 23-29. sz. alatti lakók jelen vannak? Ebben az esetben írásban elküldjük a lakóknak a választ.
Szatmári Károly Vágóhíd u. 48. sz. alatti lakos sincs itt, ő is írásban fogja megkapni a kérdésére a választ.
Novák Péter itt van a Magyar Kerékpáros Klub délpesti területi szervezetétől? Nincs itt, írásban kapja meg a
választ.
Krichenbaum Ferencné jelen van? Ha nincs, akkor Ő is megkapja a választ írásban.
Beleznay Tibor jelen van az Angyal u. 10. szám alól?
Beleznay Tibor: Igen.
Kállay Gáborné: Kérdésében azt írja, hogy a házukkal szemben a fiatalok hangoskodással, italozással zavarják
a lakók nyugalmát, kábítószert fogyasztanak. A garázdaság és a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény,
amely a nyomozóhatóságra tartozik. A IX. kerületi Rendőrkapitányságnak továbbítottuk a panasznak ezt a részét.
Az összes többi cselekmény szabálysértésnek minősül, és az ilyen ügyekben a Budapest Főváros
Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának kell lefolytatnia az eljárást. A véges kapacitásuk miatt a közterületfelügyelőink nem tudnak egyidejűleg a kerület minden pontján ott lenni, de a nap 24 órájában van egy
Zöldszámuk, ahol fel lehet őket hívni. Azt kérem, hogy amikor ilyen cselekmény történik, akkor tegyék meg a ház
lakói azonnal a bejelentést, hogy a Közterület-felügyelet ki tudjon menni intézkedni.
Beleznay Tibor: Ez a ház egy gyönyörű ház, lehet, hogy műemlék volt. A földszintet úgy alakították át, hogy
felszabadították, és hatalmas oszlopok tartják a járda vonalát, tehát pár lépcsőn tudnak a gyalogosok felmenni,
ahol átvonulnak a ház alatt. Ezek között az oszlopok között van egy lejtős márvány párkány, ami nagyon csábító,
mert odapakolják az italokat, ételeket. Hoztam pár fotót is erről, amit szívesen megmutatok Önöknek. Elképesztő
mennyiségben szemetelnek. Minden alkalommal nagyon udvariasan megkérem őket, hogy próbáljanak másik
helyet keresni, mert minket nagyon zavar. Vannak, akik arrogánsan válaszolnak, vannak, akik 15 perc múlva
elmennek. A kábítószert nem tudom ellenőrizni, csak a viselkedésükből gyanítom, mivel a lábán alig tudott
megállni, akivel beszéltem.
Kállay Gáborné: Ez nem is az Ön feladata.
Beleznay Tibor: Főleg a nyári időszakban, a jobb időben történnek ezek a randalírozások. Ez a fénykép viszont
kb. 2 hetes.
Kállay Gáborné: Amikor megjelennek ott a randalírozók, azonnal jelezni kell a Közterület-felügyeletnek, és ők ki
fognak menni.
Kulpinszky Eleonóra: Én vagyok az Ön önkormányzati képviselője, és szeretnék átadni egy névjegykártyát.
Nagyon sajnálom, hogy eddig még nem kerestek meg, mert szívesen segítek bármilyen kommunikációs
kapocsként a megfelelő szervekkel. Szívesen állok a rendelkezésére, a telefonom egész nap be van kapcsolva,
ha nem veszem fel, akkor is vissza fogom hívni.
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Kállay Gáborné: dr. Adonyi Ágnes jelen van a Telepi u. 34. szám alól? Sajnálom, mert az én körzetem, és egy
érdekes házról van szó, de írásban meg fogja kapni a választ, és személyesen is meg fogom keresni.
Piber Istvánné jelen van a Mester u. 11. sz. alatti házból? Nincs, akkor megküldjük neki is a kérdésére a választ.
Varga Olivér jelen van a Márton u. 28. sz. alatti házból? Ő is megkapja írásban a választ.
Varga József jelen van a Vasbakter köz 4. sz. alatti házból?
Varga József: Igen.
Kállay Gáborné: Felolvasom a kérdést: „A 2014.10.01-i polgármesteri egyeztető tárgyaláson és a 2014.10.09-i
lakógyűlésen elhangzott polgármesteri ígéret szerint a Gyáli úti MÁV lakótelep vízrendszer felújításának kezdési
időpontja 2015 márciusa volt. A MÁV által kiszámlázott magas vízközmű díj, a locsolási kedvezmény és a
rezsicsökkentés elmaradása a csatornadíjnál nagymértékben terheli a főleg nyugdíjasokból álló lakótelepen
élőket. Az érintett 168 lakás közműveinek (víz – csatorna – közvilágítás) átvétele a MÁV-tól mikor fog
megtörténni annak érdekében, hogy a vízközmű (víz-csatorna) díjak is normális, valamennyi budapesti lakos által
fizetett díjra csökkenjenek?”
Felolvasom Polgármester úr válaszát: „Engedje meg, hogy a Budapest IX. kerület Gyáli út – Zombori utca –
Péceli út által határolt MÁV lakótelepen a víz-, csatorna-, és közvilágításra vonatkozó intézkedésekről és a
fennálló jogi helyzetről tájékoztassam.
A Budapest IX. kerület Gyáli út MÁV lakótelep, a Gyáli út – Péceli u. – Szerelvény köz – Zombori u. által határolt
terület vízrendszerének felújításával kapcsolatban az elmúlt időszakban több egyeztetést is folytattunk a Fővárosi
Vízművek Zrt. és a MÁV Zrt. szakembereivel. Folyamatban van a Fővárosi Vízművek Zrt. által közvetlenül
üzemeltetett ivóvíz hálózatról történő vízellátással kapcsolatos beruházás előkészítése. A Fővárosi Vízművek Zrt.
elkészíttette a MÁV lakótelep új ivóvíz közcső elosztóhálózat kiviteli tervdokumentációját és rendelkezésre áll a
közműhálózat vízjogi létesítési engedélye is.
Jelenleg zajlik az ingatlanok vízbekötési és vízmérési helyeinek, a lakossági igényeknek a felmérése. A felmérést
követően kerülhet sor a meglévő belső fogyasztói vízhálózatok összekötésére vonatkozó tervdokumentáció
elkészítésére és engedélyeztetésére, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt. végeztet majd el. Valamennyi szükséges
terv birtokában kerülhet sor a beruházás költségbecslésének elkészítésére. A beruházás előreláthatólag 2016. II.
negyedévében megkezdődhet.
Információim szerint a MÁV 2014 nyara óta a vízdíjat érintő rezsicsökkentést a számlázott díjakban érvényesíti.
A MÁV Gyáli úti (Aszódi úti) lakótelepének közvilágítása ügyében is több egyeztetés történt, legutóbb ez év
októberében az ELMŰ Zrt., a BDK Kft. és a MÁV munkatársainak részvételével.
Értesültem, hogy az érintett felek megegyezésének és intézkedésének hiánya miatt a telepen már hosszabb ideje
nem volt kielégítő a közvilágítás, ezért a lakosság érdekében az Önkormányzat úgy döntött, hogy komoly anyagi
ráfordítással megkísérli a közvilágítást újra üzembe helyeztetni, a lámpatesteket megjavíttatni. Ez az erőfeszítés
sikerrel járt, a közvilágítás a lakótelepen helyreállt.
A közvilágítási rendszer és a csatorna-rendszer átadása ügyében további egyeztetések szükségesek az
érintettek között.
Tájékoztatom arról, hogy a közvilágítás, az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés biztosítása Budapesten fővárosi
önkormányzati feladat, a közművek üzemeltetésre történő átadása is csak a főváros közműcégei részére
történhet meg, Ferencváros azonban a lakótelepen élők érdekében a továbbiakban is közreműködik a terület
közműveivel kapcsolatos egyeztetésekben és segíti a közművek átadásának folyamatát.”
Varga József: Köszönöm a választ, a nagy részét ismerem, mert részt szoktam venni a tárgyalásokon. A kérdést
azért tettem fel, mert a MÁV minden évben küld egy egyenlegközlőt. Havonta elküld egy fizetési felszólítást, és
minden évben egyszer elküldi az egyenlegközlőt, amiben kéri, hogy igazoljuk azt, hogy tartozunk a MÁV-nak. Ezt
azért teszi, mert 5 év után a közszámlatartozást nem lehet érvényesíteni. Erre válaszoltam, leírtam, hogy
tárgyalás folyik, és az volt a válasz, hogy azért állt meg a tárgyalás, mert az önkormányzat 1 éve nem jelölte meg
azt a két tárgyalópartnert, amit megígért. 2014. október 1-jén ezt a levelet Polgármester úrnak elküldtem, és 3
hónapja Vas Imre képviselő úrnak is. Ezért kapják a lakók ezt a plusz közműdíjat, ami nyáron körülbelül 2500
forint, télen 1500 forint pluszt jelent, egy évben ez kb. 22 000 forintot jelent a lakóknak, és 168 lakást érint. Azért
tettem fel a kérdést, mert 1 éve nem történt semmi. Az szerepel a levélben, hogy a MÁV érvényesíti az
önköltségszámítást, ez sem így van. Amikor a Vas Imre képviselő úrral elmentünk Dávid Ilona vezérigazgató
asszonyhoz, utána a MÁV tett egy ígéretet, hogy az önköltségszámítást érvényesíteni fogja. Egy évvel ezelőtt
elküldték a levelet a Vízműveknek, a Csatornázási Műveknek, és a Vízművek érvényesíti az önköltségszámítást,
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a Csatornázási Művek nem, pedig a csatornadíj kétszer annyiba kerül, mint a vízdíj. A MÁV levelét is elküldtem a
Polgármester úrnak, hogy lássa, hogy az önkormányzatot vádolják azzal, hogy azért szakadt meg a tárgyalás,
mert a tárgyaló feleket nem közölték. Ez nem az én dolgom lenne, mert van egy képviselőnk is, akinek ez lenne a
feladata, de a kapcsolat megszakadt köztünk, és én csak itt tudom feltenni a kérdést.
dr. Szabó József Zoltán: Nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben ebben az ügyben. Polgármester úr, az
országgyűlési képviselő és a területi képviselő együttesen elhatározták, hogy segítenek ebben a kérdésben, ami
az önkormányzatnak egy önként vállalt feladata. Eddig nagyon sok energiát és kapacitást „öltünk bele”, ez egy
hosszú és időigényes folyamat, többet sajnos nem tudunk tenni. Lehet, hogy a MÁV ránk „mutogat”, de nem mi
számlázzuk ki, mi mindent megtettünk. Ön is ott volt az egyeztetéseken, jelenleg is folynak, amik arra irányulnak,
hogy minél hamarabb megvalósulhasson az, hogy egy olyan ivóvízhálózattal rendelkezzen ez a terület, amely
minden minőségi követelménynek megfelel, és képessé teszi arra, hogy átvegye a Fővárosi Önkormányzat
közműcége ezt a hálózatot. Ebben az önkormányzat és az Önöket képviselő személyek igen komoly szerepet
vállaltak, és ahhoz képest, ami korábban volt, a jövőkép már konkrétan látszik, kevés hiányzik ahhoz, hogy a
beruházás elindulhasson. Kérünk még egy kis türelmet, és azt, hogy vegyék figyelembe, hogy olyan feladatot
végzünk el, ami nem kötelező, de az Önök érdekében tesszük. Szemrehányást tenni nem indokolt azért, mert
nem úgy haladnak Önök szerint a dolgok, mint ahogyan elképzelték, mi mindent megteszünk, de nem rajtunk
múlik. Nem azon múlik a kérdés, hogy nem jelöltünk ki feleket, hanem a MÁV nem akarja rendezni Önök felé a
helyzetet, és ebben az önkormányzat nem tud többet tenni, mint eddig.
Varga József: Az a két fő legyen kijelölve, hogy ne zaklassák a lakókat. 5 éve 50 darab felszólítást kaptam a
lakásomra, a többiek is megkapták ezt, 168 lakást érint. Ez csak akkor fog megszűnni, ha átadják a vízközmű
rendszert, és elindulnak a tárgyalások. A kérésem, hogy a levelem alapján, amit Polgármester úrnak elküldtem,
jelöljék ki a két személyt. Egyébként igaza van, mert úgy néz ki, hogy a MÁV „mellébeszél”, hiszen tudnak róla,
de a levélben úgy írják, hogy hivatalosan nem tudnak róla, tehát írásban nem közölték velük, de a tárgyaláson a
nevük elhangzott.
dr. Szabó József Zoltán: Ebből is látszik, hogy a MÁV-on múlik a dolog, hiszen tudnak róla, de hivatalosan nem
tudnak róla. Emlékeztetőben is szerepelnek. Ha segít az ügyön, és azt gondoljuk, hogy ettől a MÁV hozzáállása
megváltozik, akkor a kért személyt jövő hétfőn elküldjük.
Kállay Gáborné: Böröcz Ferencné jelen van a Napfény u. 11. szám alól? Nincs jelen, akkor írásban megkapja a
választ.
Tóth Lívia Ifjúmunkás u. 10/2 sz. alatti lakos sincs itt, ő is megkapja az írásos választ.
Gaál Katalin sincs jelen? Szintén írásban kap választ.
Tölgyesi Sándor (Kinizsi u. 11.): A környezetvédelem nagyon el van hanyagolva. A Bizományi Áruház miatt
hetente, havonta filmet forgatnak. Ezzel nem csak bevételtől esünk el, de amit a sógorom kifizet parkolóhelyet és
plusz benzint, azt én, mint hűségjutalom, nem tudom, hogyan kaphatnám vissza. Ha valaki már a Polgármester,
akkor legyen a mi mesterünk. Zombory úr is elment, pedig ő szerencsére meg szokta hallgatni a kéréseket.
Borzasztó viszonyok vannak, én nyugdíjas vagyok, és nem figyelek a lábam alá. Minden járdát felszednek,
mindenhol elbotlunk. Nézzék meg azokat a gyerekkocsikra kiképzett járdamegoldásokat, amik megsüllyedést és
egyéb baleseteket okoznak. Nézzék meg azokat a feleslegesen felfestett parkolást tiltó jeleket, balra és jobbra
kanyarodásra összevissza lefestett jeleket, amik parkolóhelyeket vesznek el. Nem jelentkeztem írásban, mert
elmulasztottam a 2015. november 27-ét, de jó lenne, ha a Ferencváros Újságot időben bedobnák, és a
Közmeghallgatás nem egy nappal előtte jelenne meg az újságban. El szoktam menni a Polgármesteri Hivatal
előtt, de nem volt időm, hogy ezzel foglalkozzam. Torkig vagyok a társasházkezelésükkel, ezzel-azzal is, és
szeretném, ha fejlődne is a város építészetileg. A Bálnáról nem beszélve, aminek itt látom egy borzasztó képét a
teremben, amin kifelejtették a Petőfi-hidat. Elnézést, hogy „betörtem”, és „felzavartam az állóvizet”, de szeretnék
odáig elmenni, hogy a Kálvin téren valaki kitalálta azt a marhaságot, hogy a 47-49-es villamosoknak a lejáratát 3
méterről 2,1 méterre csökkentse. Mindenki, aki Budáról jön, ott szeretne le-fel jönni a metróhoz.
Kállay Gáborné: Az fővárosi terület.
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Tölgyesi Sándor: Ezzel nem lehet védekezni, mindenki azt mondja mindenre, hogy „ez nem hozzánk tartozik”.
De igen, itt élünk, ez a mi templomunk, ez a mi utcánk, ez a mi Polgármesterünk. Kérem Bácskai úrtól, hogy egy
kicsit legyen polgármester. Hadd ne hivatkozzak arra, hogy mik jelennek meg az újságban róla, én sem vettem ki
44 év eltelt szolgálat után 3 év szabadságomat, és egy fillért nem kaptam érte.
Kállay Gáborné: Ne haragudjon, de ez egy közmeghallgatás.
Tölgyesi Sándor: Én egy közújságot olvastam, ahol ez jelent meg.
Kállay Gáborné: Nincs itt a Polgármester úr, úgyhogy nem tartom ezt illdomosnak. Fogalmazza meg a pontos
kérdését.
Tölgyesi Sándor: A környezetvédelem a kérdésem. Amikor az Illatos út 48. számról szól az ember a
rendőröknek, hogy égetik a kábelt, ott laknak a hajléktalanok, akkor azt mondják, hogy tudnak róla, de ne
kívánjam, hogy odamenjenek. 10 éve folyik, a METRO áruházban a dolgozók panaszkodnak, hogy büdös van.
Az Illatos út sarkán az 54-es busznak nincs megállója, illetve olyan megálló van a kanyarban, ami életveszélyes,
néha megcsinálják a gödröt. Itt élek, hajlandó vagyok egy napot rászánni, bárkivel körbemegyek, és megmutatom
azokat a visszafejlődéseket, amik az elmúlt negyed században bekövetkeztek.
dr. Szabó József Zoltán: Nem válaszolni szeretnék, csak annyit megjegyezni, hogy bármilyen problémájuk van,
és ha arról bejelentést tesznek, akkor arra mindig válaszolunk. Vannak különböző fórumok, amiken a bejelentést
meg lehet tenni, akár e-mailen is. Nem tudok olyan levelet, amire ne próbáltunk volna meg válaszolni, ez elvárás
Polgármester úr részéről. Ha mulasztás történt, akkor megszűntetjük, vagy teljesítsük az elvárást. A felvetések
mindegyikére nem biztos, hogy tudunk válaszolni, de ami kérdésnek tűnhetett, arra Önnek is írásban fogunk
válaszolni.
Kállay Gáborné: Ha megkaphatnánk konkrétan a kérdéseit, akkor részletesen fogunk tudni válaszolni.
Tölgyesi Sándor: Megpróbálom, de vegyék figyelembe a koromat, és 4 unokám van, akiket szeretnék
normálisan felnevelni. Nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen felháborodott polgár ebben a városrészben.
Amit Jegyző úr elmondott, arról mindenki tud, és tudomást szerezhet arról, hogy a fejlődés rossz irányba megy.
Köszönöm, hogy meghallgattak és sikerült valamire felhívni a figyelmet. Egyszerűen fogalmazva:
környezetvédelem, fák, emberek, stb.
Kállay Gáborné: Azt tartja rossz iránynak, hogy mindenre igyekszünk válaszolni, és hogy a város legzöldebb
lakótelepe Ferencvárosban található, és most indítottuk el a „madaras programunkat”? Olyan madarak tűnnek fel
Ferencvárosban, amik azt mutatják, hogy a környezet nem annyira rossz, különben nem fészkelnének itt.
Velenczei Ágnes: Mielőtt idejöttem, a Kálvin téren volt a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete figyelemfelhívó
akciója, a metrómegállók akadálymentesítésével kapcsolatban. Felhatalmazást kaptam tőlük, hogy feltegyem ezt
a kérdést: Mit tudunk tenni a kerületben azért, hogy a metrómegállók akadálymentesítése megvalósuljon, hogy
mozgássérültek, bottal közlekedők is igénybe tudják venni?
Jelenleg van egy szép akció, hogy Babazászlót adunk, de a babakocsis anyukák se tudnak sem az Ecseri útnál,
sem a Pöttyös utcánál közlekedni. Van erre megoldás?
Nincs itt Polgármester úr, mert neki kellett volna feltennem a kérdést, hogy a múlt héten a Mozgássérültek
Budapesti Egyesülete küldött neki egy kérdést, amire várják a választ.
Kállay Gáborné: Ezt az ügyet már jeleztem Főépítész úrnak, és fogunk kapni tőle egy választ, amit írásban meg
fogunk küldeni. Most indul a 3-as metró rekonstrukciója.
Velenczei Ágnes: Kell esetleg ehhez nyomásgyakorlással segíteni, hogy megvalósuljon?
Kállay Gáborné: Ebből ki fog derülni. Nem láttam még a terveket, de Főépítész úr biztosan tudja.
Varga József: A Könyves Kálmán körút és a Vasút között, a Pécel utcáig Albert Flórián útnak elnevezett
szakaszán olyan állapotok vannak, hogy nem lehet közlekedni. Ott járnak el a középiskolások a Puskás Tivadar
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Távközlési Technikumba, a kismamák babakocsival, akik kénytelenek a kerékpárúton menni, mert az normális,
de balesetveszélyes.
2002-ben lebontották az Üllői úti laktanyát, ez kilóg a mostani Albert Flórián útig, akkor Gyáli útig,
azbesztszennyezési problémák voltak, és azóta sem vitték el a törmelékeket. Érdemes lenne megnézni, hogy
miért nem, hiszen már eltelt 13 év.
dr. Szabó József Zoltán: Azbeszttartalmú anyag már nincs a területen, törmelék még igen. 2015. december 31ig kaptak határidőt, ha nem szállítják el, akkor mi fel fogunk lépni. Ezt korábban is megígértem, eddig
engedélyeztük a kérelmüket.
Baranyi Krisztina: A Kálvin téri 47-49-es villamosmegálló valóban nagyon sok problémát okoz. Ha megkeres
engem – a honlapon fent vannak az elérhetőségeim –, akkor nagyon szívesen segítek.
Tölgyesi Sándor: Ne haragudjon, de most megkerestem Önöket, tekintsen el attól, hogy passzolja az ügyet,
mert ezek szerint más is tud róla.
Baranyi Krisztina: A segítséget szerettem volna kérni.
Tölgyesi Sándor: Nem kell az én segítségem, oda kell menni egy fényképezőgéppel, és meg kell nézni a két
hajléktalant, és fel kell mérni a helyzetet.
Beleznay Tibor: Hajléktalan ügyben tud-e valamit tenni az önkormányzat? A Körút és az Üllői út
kereszteződésében lévő aluljáróban rengeteg hajléktalan van, elképesztő, amit művelnek.
dr. Szabó József Zoltán: Úgy tűnik, mintha a Fővárosra „mutogatnánk”, de ez is fővárosi tulajdonú terület, és ők
jogosultak eljárni. Továbbítani fogjuk feléjük a mostani jelzés alapján, hogy problémásnak tartja a lakosság, és
kérjük, hogy szíveskedjenek fokozott jelenléttel tenni valamit.
Kállay Gáborné: Köszönöm mindenkinek a részvételt. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
k.m.f.

Kállay Gáborné
alpolgármester

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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