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JEGYZ6KONYV

Mely 2021. 12.01. napjiin k6sziilt a Szegedi Cigiiny Nemzetis6gi Onkormdnyzat Kctzoss6gi
Hizd ban.

Jelen vannak: Nagy Mih;{ly elndk

Meghivott vend6gek:

lKV. Farkas Edit lakiisgazdiilkodiisi osztdly
Dr. Ambrus Regina kezel6si igazgat6

Csongrdd Megyei Rend6r F6kapitil nysiigt6l:

Nagv PdlGdbor rend6r szdzados

Szegedi rend6rf6ka pitiinysiigt6l

Horviithnd Cserfalvi lbolya r. szdzados

Jelen vannak a Szegedi Cigiiny Nemzetis6gi Onkorm6nyzatt6l:

Jakab Jdzsef 6s Ladiinyi Liisz16 k6pvisel6k.

Nagy Mihdly elndk tdj6koztatja a.ielen l6v6ket, hogy Dr. Martonosi Eva jegyz6 asszony e-mailben
jelezte, hogy a polgiirmesteri hivatal r6sz616l annak dolgoz6i ,,az egyre rom16 jdrviiny adatok
miatt nem vesznek r6szt a kOzmegha llgatdson."

legyz6konyv vezet6: N6meth Jii nos

Jegyz6kcinyv hitelesit6: Hamza Jdnos 6s Farkasn6 Makula M6nika

Jakab J6zsef k6pvisel5 hangfelv6tel k6szit6s6hez kert enged6lyt, de az tKV. egyik k6pvisel6je
kizar6lag a jegyz6konyv szdmdra jdrult ahhoz, hogy a Kcizmeghallgat6sr6l hangfelv6tel k6sz[iljon.

Jakab J6zsef elmondta, hogy 6 k6pvisel6, sajiit maga szdmdra szeretne rdgziteni, hogy ut6lag is
m egha llgathassa,

Nagy Mihily kOzolte, hogy az Onkormilnyzat tulajdondban l6v6 hangrogzft6t kes6bb, bdrmikor
vissza ha llgathat ja.

1.. Napirendi pontban elmondta, hogy a pand6ma miatt 6letbe 16pett korljtoziisi
szabdlyozds okdb6l a 2020-as Kozmeghallgatds elmaradt, igy beszdmol6ja a 2O2O-as
id6szakra is kite rjed



2021-ben 1 000 040 ft-ot kaptunk Allami tdmogatdst, ez minden 6vben ugyanennyi. A
feladatalapI tdmogatds az e16z6 6vben elv6gzett munka alapjdn, pontozds alapjiin soroljdk be,
6s 1 500 000 Ft-ot kaptunk, Az 0nkormanyzat 1000 000 forinttalt6mogat, melyet minden
Nemzetisegi Onkormdnyzat megkap. llletve krildn tdmogatist kaptunk 3 000 0OO Ft-ot a Tanoda
6s kcizciss6gi hdzunk m(kodtet6s6re, igy a virost6l osszesen 4. milli6 Ft-ot kaptunk, Osszesen 6

540 000 Ft. kapoLt a Nemzetisegi Onkormdnyzat.

Van egy Kozfog la lkozta tott, az 6 munkadijit 79%-ban az dllam finanszirozza, a toviibbi 21%-ot
Szeged MJV. Polgirmesteri Hivatala fedezi.

2j20-ban, tavaly m6lyenszdnt6 vdltozdsokat tudtunk generdlni a szegedi cigdnys:ig 6rdek6ben. A
dorozsmaifejleszt6s16lszeretndk beszimolni. Tavaly el6tt kezdtiink a dorozsmai lakhatdsi
jogviszonyok, valamint az iiramhail6zat ki6pit6s6vel kapcsolatos lobby tev6kenys6get a vdrossal,
valamint a DEMASZ lgazgat6s;ign;11. igy az "Elszalasztott ezer 6v" kcjzhaszn0 egyesi.llet
vezet6s6ge, a Gazdasiigi Tudomdnyi Kar egyik professzordval egyi.ltt kerestr.ik meg az NKM. 6s
segits6gr.lket k6rtrik, hogy 6pits6k ki az iiramhdl6zatot az Arpa valamint a Biza utcdban.
Szerencs6nkre a megkeresett igazgat6 pozitivan illt a dolgokhoz. ig6retet tett, hogy segiteni
fognak. Ezt k0vet6en kerest0k meg a vdrost, 6s az tKV.-t, hogy a bels6 hiil6zat ki6pites6vel
tdrgyal.iunk kozosen. Kozel egy 6ves egyeztet6s utdn sikeri. t az Arpa utcdban a villamoshdlozat
ki6pit6se. Feltdltd 6riis villannyalvannak most mdr, s nincs gond, mert tudjjk fizetni. A

lakhatdsi.iogviszonyokniil is rende26dtek a dolgok. Lakhatiisi tdmogat6st kapnak, most mdr ez
sem teher, kdszonhet6en a vdrosvezet6snek. Szeged, Cserepes sor 6rdek6rv6nyesit6se
6rdek6ben, folytatodott a cserepes sori szegregdtum felszdmolisa, az el6z6 6vekhez hasonl6an.
Mi p16biiltunk a b6116knek 6s a magdntulajdonosoknak segiteni, hogy a b6rldk megfelel6
csereelhelye26st kapjanak, valamint a Szegedi Cigiiny Nemzetis6gi Onkormdnyzat, illetve a

vdrosvezet6s tdmogatdsdval a t6rit6si dij kilkinbcizetben tudtunk segitenia b6rl6knek. Tdbb
szdzezer forint volt lakdsonk6nt. volt egy piir csalid (egy-kett6), akinek az rjn16sz6t is kifizette a
Szegedicigdny Ne m zetis6gi 6nkormi nyza t.

A tulajdonosokniil megp16b:iltunk olyan segitseget b;ztositani, hogy megfelel6 cser6t, vagy
kivdsdrldsban rdszesriljenek, Egy panaszosunk sem volt, hogy valaki rosszul jdrt volna,

Tavaly a Covid begy(r(zott a romik korebe is, amit a rornik kornolytalannak vettek, de tdbben
dtestek rajta, igy kaptak egy kis vedetts6get. pdr szem6lyt elvitttink vizsgdlatra, s ott derlilt ki.
Az6ta a Cserepes soron beoltottak a romiink, Dorozsmdn kb. a fele vette fel a v6d6oltiist. Az
Arpa utcdban jelenleg tobb csaldd van karant6nban.

Szeged Egyhdzmegy6je, Kisrig6 Liszl6 prlspok atya 200 erdei kdbm6ter fjt biztositott ti.tze16nek,
mig a vdros 1-1 kaloda fdt adominyozott pdlydzat Litjdn a Cserepes sori 6s a vdrosi szeg6ny
csal6doknak.

Jakab J6zsef Nagy Mihdly fe16 kdrd6sselfordult, arra vonatko26an, hogy a jogcim nelkijli lak6k
milyen Iehet6sdget kaptak, ahhoz, hogy valarnilyen uton-m6don lakdshoz jussanal<. pl. az egyik
csa li dna k.

Nagy Mihiily: 5-6 6wel ezel6tt, amikor kideri.llt hogy sok csalidnak lakb6r tartozdsa gy(lt fel,
tdbbek kcizdtt ennek a konkr6t csaliidnak is. 800 ezer forint volt az elrnaraddsuk. Megkerestem a

csalddot, N4indketten nyugdijasok 6s szep nyugdi.jat kaptak. Megegyeztiink az dnkorminyzattal,
hogy 500 000 Ft-ot fizet a vdros,6k meg reszletre fizetik a fennmarado 300 000 Ft ot. A h6zaspir



kijelentette, hogy 6k nem fizetnek egy fil16rt sem. Elkoltoznek a lilnyiihoz tany;1ra. Megkerestem
a ldnyukat, az6rt, hogy besz6lje r;i a sziileit, mert ebb6l nagy bal lesz. A ldnyuk se tuclta 5ket
meggyozni.

Jogcim nelktlliv6 vdltak, nem koltoztek tanydra. Az6ta lebontottdk a hdzat, 6k iitkdltoztek egy
mdsikba, amit ugyancsak lebontottak. A f6rj az6ta meghalt.

Jakab J6zsef szerint a Cserepes soron 0gy bontjiik le a lakdsokat, hogy val6jiiban
hontalanokkii vdlnak. Ott gyermekek vannak, betegek vannak. K6rn6m az lKV.-t, hogy
ezt ijb6l n6zzLik 5t, ez fontos.

lKV. vdlasz: Dr. Ambrus Regina vdlaszdban a Lakdstorv6nyre hivatkozott, 6s arra, hogy
jogszabiilyok alapjdn jiirnak el. Van kLllonbs6g a jogclm n6lki.1li 6s az cink6nyes lakiisfoglal6
kozdtt. Mi dttekintettuk, hogy kikn6l volt Szerz6d6s, kik vdltak jogcim n6lki.iliv6, vagy a
hatdrozott idej( szerz6d6silk lejdrt. A helyi rendelet pontosan tartalmazza, hogy milyen m6don
jiirhatunk el. Ahhoz hogy a.logcimn6lkilli rij6lag lakzishoz juthasson, alapfeltetele, hogy a

tartozdsdt rendezze, valamif6le meg:illapodiis sz0lessen, Azoknak a lak6kniil, akiknek soha nem
voltjogviszonyuk, a Nemzetis6gi Onkormdnyzat vdllalta fel az elhelyez6srlket. Azokndlaz
6piiletekn6l, amik bontdsra keri.il, egyedileg minden esetet megvizsgdlunk, 6s meg volt vizsgdlva.

Az Onkormdnyzat 6s a Nemzetis6gi 6nkormdnyzat kozdtt EgyLlttmrik6d6si Sze126d6s jdtt l6tre.

Jakab J6zsef: A nemzetis6gi onkormdnyzat milyen l6p6seket tett?

Nagy Mihdly: Pl. a fent nevezett csalddniil, akik onk6nyes lak;isfoglalov;i vdltak, megbesz6ltem a
vdrossal, hogy ne tegy6k utc6ra, keressenek neki ugyanott a Cserepes soron egy mdsik lakilst.

Tavaly 6s tavalyel6tt is rengeteg dnk6nyes lakdsl'oglalci volt, akik ott maradtak, kiv6ve azokat,
a kik elkoltoztek. Onnet dnk6nyes lakdsfoglalot a vdros nem nagyon tett ki, pedig megtehette
volna.

Jakab J6zsef: Voltak-e el6z6leg felm616sek, hogy kik laknak ott, kik azok?

Nagy Mih.tly: Te rm6szetesen volt.

Jakab J6zsef: Az lKV.-val Uj tilrgyaliis alapj:1n kell megoldani. Nem tehetjL.lk ki az utcdra az
embereket. Nem lehet sz6tszednia csaldookat, kr.llcinbozd helyekre elhelyezni, a gyerekek
int6zetbe keriiljenek. K6rn6m az IKV-t (jb6l iiljiink Ie, valamilyen m6don oldjuk meg a helyzetet.

Ambrus Regina:Az 6nkormdnyzattal kellene egyeztet6st kezdem6nyezni, dgy 6rtelmezem, hogy
konkr6t esetekr6l van sz6, de m6g csak tervezetek vannak.

Nagy Mihiily: Az Onkormdnyzat es koztijnk k6szijlt egy meg;illapodiis, de valami f6lre6rt6s van,
nincs olyan megdllapod;is, hogy mi keresi.ink nekik lakdst. 4116l volt sz6, hogy anndlaz
6pLiletn6l, amik bontdsra kerijlnek, a Cserepes soron keresijnk nekik egy mdsik L.ires lakdst,
ahovd be lehet koltozni. Aki kjogcim n6lkilliv6 viiltak azokndl sz6mtalanszor tudtunk segiteni,
nem csak a Cserepes soron, hanem a belvdrosban is kaptak lakiist.

Nem tudom hinyszor mentem az IKv-hoz, tis egyszer sem volt olyan, hogy ne taliiljunk
megolddst. Csak azokon tudunk segiteni, akik sajilt magdn is seglteniakar. Aki nem akar magdn
segiteni, azon m69 az titr sem tud segiteni, Aki akar ann;il minden kdvet megmozgatunk, amit a



torvdny megenged.

Jakab J6zsef: Ne elnoki, hanem Testilleti pdrbesz6d legyen.

Laddnyi Ldszl6 azt szorgalmazta, hogy ne csak az elnokdt fogadj6k az IKV-ndl, hanem 5ket is a
szegedi roma lakossdg 6rdek6ben. Sok helyen azt a vdlaszt kapjuk, hogy csak az elnrjk Liron
kereszti.il tudunk konzultilni, volt amikor egyes i-igyekben k6pviselti.lnk, volt amikor sikerillt, volt
amikor azt a vdlaszt kaptuk, hogy adjuk be irdsban. MitestLiletileg szeretn6nk, mert igy az adott
rigyben eszreveteleket tud u nk tenni,

Dr. Ambrus Regina vdlasza: Ezt az i]gyintdz6k fele 6s az cinkormdnyzat fele is tolmdcsoljuk. Az
onk6nyes lakjsfoglal6knill, minden egyes bontiis el6tt felm6rest v6geztilnk, kr.ildnboz6 jogcimek
figye le m be v6tel6velj:irtunk.

Lad;inyi Jdnos konkr6t kapcsolattart6t szorgalmaz a testrllet 6s az lKV. kdzott. Aki jogi 6s eljilr:1si
tandcsokat tud adni minden egyes iigyben. Ne csak az Llgyint6z6vel, hanem vezet6 beosztdsLi
szem 6lyhez tudjunk fordulni.

Dr. Ambrus Regina: Adott iigyben 6rtelemszer(en az tigyint6zdnk jiir el, hozzdjuk tudnak
fordulni. Nyitottak vagyunk mdsra is, de ahhoz tudnunk kell, hogy milyen k6rd6sekrdlvan sz6,
milyen k6rddseket akarnak feltenni. lgy az a I'ollega tudna segiteni, aki az adott t6makorben
jdrtas. A szegedi cigdny onkormiinyzat elnok6vel van egyLlttm(koddsi megdllapoddsunk, s a
Njtv. szabdlyozza, hogy az elnoknek, vagy meghata lmazottj.{ na k van joga eljdrni.

Dr. Ambrus Regina elmondta, hogy amennyiben szeretn6nek egyes Llgyekben eljdrni, lev6lben
ford u lja na k az lKV. Zrt,-hez.

Jakab J6zsef a Cserepes soron felhalmozott szenlethalmazzal kapcsolatosan az ottani
tulajdo noso kra hdrul azok elhordd sa.

N6meth Jjnos: a Tdrsashdz hatiisko16be tartozik, a tdrsashdz kdzgy[il6se, valamint a tdrsashiizi
Ala pitoo kirat alapjdn lehet e ljd rni

Dr. Ambrus Regina: lgy van, Mierre viilaszt adni nem tudunk, mert mi a kezel6si osztdlyr6l es a
lakilsgazdillkodiisi osztillyr6ljbttilnk, Az tKV. tiirsashiizkeze16si r6szlegehez tartozik.

Jakab J6zsef:

Ogy tudom nem harmatlik emberk6knek a p6nztiirc;ijdba kdne belenyr_ilni, hanem a vdrosnak 6s
az lKV.-nak kellene ezt valahogy megtaldlni.

Dr. Ambrus Regina: itt annyit tudn6k mondani, rnint ahogy az ur is emlitette, hogy ez va16ban
tdrsashdz , 6s jogilag ez tdrsashdzi dcint6s. Az 0nkormdnyzat, min tulajdonos tdrs tud ebben
donteni. Tdrsashdzi szinten kell kezelni. Meg kell fogalmazni ezt az ig6nyt.

N6meth Jinos: Vannak tulajdonosok, akik sdrelmezik, hogy 1OO,2OO ezer forintos szdmldkat
kisziimlilztak nekik, valami 3 6s f6l millirj forint szem6t elszillitisi dij volt, aminek tulajdoni
hdnyadra es6 r6sz6t. lgaziibol itt a gond az, hogy olyan terrlletr6l tort6nt az elsz6llitiis, ahol
bontdsi anyagok maradtak, a bont6 c6g nem vdllalta .it a szem6tszjllitjs kdlts6g6t 6s most a

tdrsashiz tulajdonosok fizetik ezt meg. En ugy gondolom, hogy itt az lenne a humdnus, mivel az
dnkormdnyzat szeretn6 megszlintetni ezeket a hdzakat, az onkorminyzat ezt a kdlts6get



iitviillalnii.

Dr. Ambrus Regina: ebben nem tudok nyilatkozni, mert nem az 6n terijletem, az lKV.-t, mint
kbzdsk6pvisel6t ez val6ban 6rinti, a dont6s az dnkormdnyzat6.

Nemeth lSnos: itt nem azt vdrjuk, hogy dOntsenek, hanem az kellene, hogy ebben a t6mdban is
tudjunk egyrlttm(kodni az lKV.- val, mint Krlzosk6pvisel6vel. Abban is kellene egyrittm(kodni,
hogy a tula.jdonosok, vagy a tdrsashdzi k6pvisel6 forduljon az onkormjnyzathoz, hogy azok a
tulajdonosok, akik val6j;iban nem is felel6sek, ne 6k fizessenek.

Jakab J6zsef: a Vdrosnil kellene pontot tenni, hogy ne terheljr.lk ezeket az embereket.

Dr. Ambrusd Regina: Fogalmazzdk meg ezt az ig6nyt a kcizos k6pvise16 fe16, s ebben az esetben,
az lKV., mint kdzcls kepvise16 eljir a tulajdonos fe16.

Makula M6nika: Tobbszcir pr6b;iltunk a kozos k6pviselettel beszelni, mi
magdntulajdonosok. Mikozben az ember nincs leterhelve semmilyen ad6ss6ggal,
minden h6napban rendezzUk a szdmldinkat, s minket terhelnek le anyagilag, mert
bontsdk lefele a h6zakat. Arnit elszdllitanak szemetet, az 6n k6t hdzamra kiszilmliiznak
k6t- heiromszilzezer forintot. Behivattak engem kcizgyul6sre, nincs is hdzkezel6nk, es ott
egy emberke, mondta, hogy most mdr megemelik nekiink a kcizos kcilts6get. rl ezer16l
25. 600 Ft, 30 ezer lett. Nekem kev6s a.iovedelmem, ha kifizetek minden sz.{mlilt, mib6l
6lek? A tcibbi szegregdtumot is leborrtottiik, azokt6l sem koveteltek semmit. Mire fizetek
30 ezer forintos krizos kdlts6get? Jciijon ki a polgdrmester, s nyugodtan lakoltasson ki
minket oda koz6pre, hi6ba van rendezve a csaliidi 6letLink. Nincs tartozdsunk, de ha 6 igy
csin6lja,6s leterheli az ingatlanjainkat, a V6d5erny5 kinevetett minket, mert ez nem a mi
sarunk, szerintrik az onkormdnyzatot illeti ez az ad6ss6g. Ha nem tudok dfil6re jutnl
magukkal, a tv-seket, djsilgir6kat kihozatom.lr/lert azokat a tulajdonosokat, akik m6g
nem is tartoznak, el5szor ki kellett volna ernelni onnan ciket, olyan helyre tenni riket,
akik a magyarok mellett is megdlltdk volna a helyi.iket.

K6rtuk, rakjilk ki az onk6nyes lakilsfoglaldkat, amire az rKV. azt vdlaszolta, hogy nem
rendelkeznek ilyen joggal. Ezek az emberek bontjilk a falakat, megnyitjaik a csapokat,
ezek termelik a szemetet. Hajnal egykor kimentem a csal6dommal, 6s dgett a szem6t.
Levide6ztam, n6zz6k meg itt van a telefonomon. Maguknak jeleztem, hogy vigy6k el,
kozterL.ileten van a szem6t, meg amit lebontottak a Gusztdvndl az a szem6t is oda kerLilt
dt, s azt mondtiik, nincs nekik erre penzi]k, Le6gett a villany6rilm teljesen, 6s sem a
biztosit6, sem a D6mdsz nem hajlandS a kolts6geket viillalni.

Dr. Ambrus Regina: 6n nem ebben a szerepben vagyok itt, levelijkben irjdk meg a
panaszukat.

Farkasn6 Makula M6nika: De ha nem tudunk veliik t5rgyalni, s elzavarnak minket.

Dr. Ambrus Regina: azt tudom ig6rni, hogy odatelefonrilok az lKV. T:irsash6zi r6szleg6re,
s besz6lek Szeri lstvdnnal, aki ebben kompetens, s vele vegy6k fel a kapcsolatot. Egyedi
tdrgyaldsok kellenek. Ugy, cinclk az cinkorrndnyzat fel6 beki.lldtek nyilatkozatot.
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Farkasn6 Makula Mdnika: Fel is hivott Almdsi 0r, s azt mondta, hogy lehetetlensdg, mit is
akarunk. Mondtam neki, ha 35 milli66rt taldl nekem egy magdntulajdont, azonnal
koltdzUnk, addig nem. Szdmoltam, ha az 6n csal6domat el kellene kdltoztetni sajdt
p6nzb5l, az 70 milli6. Nekiink nem kell a p6nz, keressenek ingatlant.

Nagy Mihilly: 6vek 6ta megy ez az egyezked6s a vdrossal, s nemigen tudunk dfl6re jutni.

A m agd ntu lajdo nosok 0gy6ben 2-3-mal tudott megegyezni a vdros, s m69 ott laknak 5-
en.

Farkasn6 Makula M6nika: ott vannak a drogosok, fogyasztjiik a vizet, fel6getnek
mindent,

Nagy Mihdly: 6vekig a vdros fizette a felhalrnozott szem6t elsz6llitiis;it, valamint a helyi
Onkormdnyzati k6pvisel6 az alapjdbril fizette. A Szegedi Cig;iny Nemzetis6gi
onkormdnyzat 4-5 6vvel ezel5tt k6tszer is elszilllittatta a szemetet. Tavaly 6ta a viiros
ezt a kolts6get Struhdzta az ottlakrjkra.

Az a szem6t, amit elsz6llftottak, egy Lires cinkornldnyzati lakiis telk6n volt. Nem volt
bekeritve.

N6meth.Jilnos: lehet hogy az eg6sz terUlet Tiirsash6z, de aki az elej6n lakik az nem jdr
oda szemetelni, nem haszndlja a terLiletet, mi6rt haszndlnd. En, ahogy kisilabiz;iltanr a
papirokb6l, az a probl6ma, hogy a bontiist kivitelez6 c6g nem viillalta el a
szem6tsz6llitiist, 6s ennek a szem6tnek a dfjdt osztottdk sz6t a tulajdonosok fel6
Kozbekiiiltds tcib ben:6s a b 6rlcikne k.

Dr. Ambrus Regina: lehet, hogy a b6rl5knek emelkedett a szem6tszdllitiisi dija, de ez a
kolts6g lehetetlen, hogy riijuk lett terhelve. Ezt n6zzrlk meg. Szerintem mds az oka.

Nagy Mihilly: Kaptunk egy kimutatiist, hogy a v;iros a terrlleten l6v5 tulajdonosok,
b6rl5k, 6s i.ires telk6re osztotta sz6t a v6rrcs a kolts6get. oda volt irva a b6rldkn6l is, hogy
mennyi szdzal6kban fizessenek. Farkas lstv;in mutatta is, mennyivel emelkedett a
lakb6re.

Farkas lstvdn: igen, emelkedett, amit nem 6rtek.

Kert6sz Andrds: ahhoz mi kozarnk, hogy nrdsok odahordjdk arra a helyre a szemetiiket,
ahol se kerit6s semmi nincs. A kozterLileten is annyi szem6t van, mi6rt neki.ink keil ezt
megfizetni? Patkdnyok rohangailnak. Mi kcjzilnk neki.lnk ehhez, ki a felel6s? Azok a
b6rl5k, akik fizetik a havi szem6tdijat, az 6 szemeti.iket elszalllitjdk, a tobbit el kellett
volna takaritani, de nem a mikolts6giinkon. Nekem k6tszer kellett az utcdra, mert
felgytijtotta{k a felhalmozott szemetet, amihez nekr-lnk semmi kcizr.lnk.

Farkasn6 Makula M6nika:Az lKV. a hibds. P6ldiiul az egyik b6rlcit k ikcj ltoztett6 k, de be
nem falaztdk a hiizat. A szem6t ott volt, bement oda egy felt6telez6sem szerint drogos
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gyerek 6s a szoba kozep6n 6gette a rezet. Az 6n 6s a bdtydm tulajdondban l6v6 lakds
feletti tet6szerkezet meg6gett. A b.itydm a saj.it kdlts6g6re csindlta meg,

Farkas lstvdn. En a szem6tszdllitds dij.it fizetem havonta, 6n a plusszokat nem 6rtem,
mi6rt engem te rh el?

K6llai Miiria Kolzsvdri t6r 8 szdm alatti lakos panaszolta a hdzban l6vd dllapotokat.
Ami6ta ij lak6k vannak drogprobl6m:{k 16ptek fcil, Atj|rohitz lett, bekoltoztek a

kamrdkban.

Horvdthn6 Cserfalvi lbolya tdj6koztatja, hogy rendszeres renddri ellen5rz6sek folynak
ott, s ha amennyiben az lKV. felveszi veluk a kapcsolatot, kimutatiist tudnak killdeni
a116l, hogy hdnyszor 6s mely lak6kkal szemben jilrtak el.
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