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Képviselő.testiilet e szílmáľa

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utóbbi néhány hónapban máľ rendszeressé vált, hogy az LMP és ,,A Város Mindenkié'' csoport

(AVM) kéz a kézben járnak Józsefvárosban, hogy lejárassák a kerület vezetését, egyre gyalaabban

mźr magát Józsefuárost _ jobb hiján űgy, hogy csúsztatnak, hazudnak. A lényeg, hogy a ,,látványos''

performanszaikkal minél nagyobb médiaérdeklődésre tegyenek szeľt és szerepelhessenek. Kérdéses,

kit is minősít, ha gyakran az ijságírók, tv-sek vannak többen' mint maguk a tüntetők' A szervezők

pedig a hatással, vagy az okozott társadalmi károkkal mit sem törődve kiabálják megafonjaikba a

mog<ittes tartalom nélküli, ám első hallásra jól hangzó jelmondataikat, ĺjtleteiket.

A minap egy nem |étező kilakoltatás ellen tiintettek _ élükön Schiffer Andľással, az L|vIP

országgyű|ési frakcióvezetőjéve|. Elég volt csak picit a szinfa|ak mogé nézni' máris kiderült, hogy

kilakoltatásrő| sző sincs' inkább 
"gy 

együttmiĺkodni nem akarő, a hatóságokat megkerülo vagy

becsapó asszony esete van a háttérben. A cél pedig ezúttal is ugyanaz vo|t, Józsefuárost minél

rosszabb színben felttintetni, bizonygatni, hogy a kertilet vezetése embertelenül üldözi a

nehézsorsúakat. ÉR KEZETT
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Az LMP és az AVM uryanis sok sikeľt nem tud felmutatni Józsefuárosban, érdemi javaslatot,

előterjesĺést nem tettek egyetlen ügy megoldására Sem, csupán I-2 tucat emberrel időnként

megjelennek az önkormányzat e|őtt. Az önkormányzat működésére' vagyon- és lakásgazdálkodására

vonatkozó, éľdekes feliratok is meg|elentek tegnap, miszerint: ,,minden lakást ide, mi tudjuk, hogy

miľe'''

De térjünk vissza a szerdai kiscsoportos játék-ĺintetésre. Schiffer is lelkesen tapsikolt a sorok között,

amikor az AVM kiselőadásában egy általuk elképzelt, kiszinezett töľténetet adtak elő. A meséjükben

ugyanis szó sem volt arľól, hogy az asszony egy raktárat béľelt ki, ahol mások a kerékpárjukat,

festékes vödľüket tárolják - és nem a kiskorú ryermeküket nevelik, és arról sem, hogy aZ asszony nem

fogadta el az onkormányzat felajánlott segítségét, nem működott együtt, sőt arról sem, hogy

tulajdonjoga Van egy boľsodi ingatlanban, de arľól sem beszéltek, hogy bár azt mondja, uzsorások

vették el tőle a |akását, feljelentést nem tett. Senki nem kérđőjelezte meg, hogy az asszony nehéz

helyzetben van, de a jogszabá|yok betaľtása még rá is, sőt az AVM-re és az LMP-re is vonatkozik. A
|ejáratő kampány pedig hétről hétre folytatódik, a tüntetéseket kitalált ügyekľe építik. Hiszen Mata

Józsefnéről is kiderült, valóban négy gyermeke van, de csak egy é| vele a raktárhelyiségben. Sőt

kideľült az is, hogy szó sincs kilakoltatásról, bérlemény ellenőrzésre ment volna a vagyonkeze|ő _ a

végľehajtás még messze nem volt abban a szakaszban, hogy a bérlőket azltcára tętték volna.

Ezze| szemben az AVM és Schiffeľ András a tüntetést követő megbeszélésen maguk ismerték el' hogy

az asszoľy ügyében olyan vonásokat véltek felfedezni, amelyek a lakásmaffiára je||emzőek' mégis

szociális okokra hivatkozva aztkérték az önkormányzat illetékes bizottságátől, hogy maradjon minden

úgy' ahogy van. Mindennek tetejébe Schiffer András, a hirado'hu-nak úgy nyilatkozott: ,,A Kocsis

iMá:ŕlé vezette onkormányzat ťoldönfutővá teszi ezt az anyát a gyerekeivel egylitt, a Fidesz körülbeli'il

ennyire tartja azokat, akiknek semmijük nincsen, hiszen most fognak elfogadni egy olyan

tĺirvénymódosítást, hogy a ftjldönfutóvá teff embereket még ĺildözni is fogják''.

Mindezek a|apjánkérem atiszte|t Képviselő-testiiletet aza|ábbihatźlrozati javaslat elfogadására.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. felszólítja azLMP-| valamint A Város Mindenkié Csoport tagsait és aktivistáit, hogy hagyják

abba Józsefuárossal kapcsolatos valótlan tények nagy nyilvánosság felé történő közlését.



2. felkéri a jegyzóthelyettesítő a|jegyzot, hogy _ a mega|apozott előfeltételek fennállása esetén _

jogi lépések megtételét kezdeményezze a sajtóban megjelenő, Józsefuárost érintő valótlan

tényállításokkal kapcsolatban.

Felelős: a 2. pont tekintetében a jegłzőt helyettesítő aljegyző

Hatĺźridő: azonnal

'Ą döntés végľehaj tás át v égző szerv ezeti egység : J egy zói Kabinet

Budapest, 201 1. november 3.

dr.

\ l ź-:-\ l/' I r
Vi"a\ j'.ś

Vĺjľös Tamás

Zentai oszkaľ

L}.,ązt.-" Ĺ...-'.uz

Torvényességi ellenőrzés:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyzó
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