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A kérdést feltevő neve: Pápai Gáboľ

Pontos címe: 1083 Budapest, Illés u. 28.30 B,602
(A név és pontos cím kitoltése azéĺtfontos, meľt ha kéľdéséľe a Közmeghallgatáson nem kap választ, akkoľ

az illetékes(ek) írásbelívá|aszáta Közmeghallgatást követően eljuttatjuk onlrtĺz.;

Kéťük, jelolje meg azokat a témákat, amelyekkel kapcso|atban kérdezni szeľetne' és

r ö v i d e n i smerte s s e ko zérdekű kérdé sétl jav as|attń!

E Józs efu áľos új j áépül, keľiiletfej lesztés és város rehabilitáció

- Ludovika projekt

A Ludovika.tér rendezése miatt jelenleg a kutyatulajdonosok egy jóval kisebb,
eLzárttészentudják akutyáikat sétáltatni. A kérdéSem alapvetően arcairínyulna,
hogy a fejlesztés végével milyen lehetőségei lesznek a köriilbelül száz
kutyatulajdonosnak a kulfurált sétźitatásľa? Ujra meg lesz nyifua a teljes paľk,
esetleg egy kutyatuttatő épül a tér valamelyik részén? Illętve ezzel kapcsolatban
azt szeretném még megtudni, hogy a projekÍ befejeztével az orcry-keľt kutyások
számáta is nyitottá vá|1k? Ebben az esetben természetesen az ę|so kérdésre is
adott avźiasz.

Kimerítő vtůaszukat eziston is köszcinöm.

Kérjiik' a Felszólalási lapot. olvashatóan kitiiltve - legkésőbb 2013. decembeľ 3.ie
juttassa el a

Polgáľmesteľi Hivatal Támpontjára/Vl[. Baross utca 63-67./,vagy a
Szervezési és Képviselői Irodára /vlil. Baľoss u.63-67./' illetve a

kozmeghallgatas@iozsefvaľos.hu e-mail címľe.
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JtSzedliczkylré Pekári Karo|ina

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgyz

Zo|tánné Fá n ku|y < fanku|yne@9 mai|.com >

2013. december 3. 8:18

Kozmeg ha| |9atás-emaiI
Kérdés

Kedves és Tisztelt onkormányzat. Nagyon szeretném meg tudni hogy lehet éľtékesiteni, vagy elcserélni a
Magdolna utca}}. szhźnban lakom. Aház nagyon rosszul nézki kivtilről és belülről pedig nagyon pocsék.
Se kapu zárás, aszemetet kiöntik a kapu alá, kapucsengő nincs. Valaki bejön aházbahttrafeLé szalad ki.
Es egyes lakót is meg kéne nevelni. Igy nem lebet házirendet tartani. Üdvözlettel Fánkulyné
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Szedliczkvné Pekári Karolina
?Ą
ŁJ

Feladó:
KĹiIdve:
Címzett:
Tárgyz

Fontosság:

M < minczer.frigyes@chello.hu >

201-3. december 2. L8:44

Közmegha| |gatás-emai I

közmegha||9atás - 2013

SÜrgős

Tiszte|t Önkormányzat, tiszte|t Képvise|őtestliIet, Tiszte|t Po|gármester Úr!

Ezúton kívánom eljuttatni a 2013. december 18'-ára meghirdetett kozmeghal|gatás kapcsán kérdéseim,

észrevéteIeim:

- orömme| haIlom és tapaszta|om azt, hogy Józsefuáros igencsak dinamikusan fej|ődik. Fej|ődik és újjáépÜl a

Pa|otanegyedben - me|y fejlesztésére a sajtóban megje|entek a|apján kb. 10 mi||iárd forint jutott 2006 óta (amióta

jobboIdaIi többség van a képvĺse|őtestĹi|etben). Pozitív érte|emben erőte|jesen vá|tozik a MagdoIna Negyed, me|y

fej|esztésére eddig 2 mi||iárd jutott 2006 óta, és most zaj|ik az e|eĺnte négymĺ||iárdosnak, mostanság plakátokon 3,8

mil|iárdosnak kommuniká|t fejlesztés. És vajon mennyĺ fej|esztés valósu|t meg 2006 óta a Leonardo - Tömő - Bókay
_Apáthy|stván-Tömő-|llés-KorányiSándor-Diószegi-(orczyút-Kőris-)Diószegi-Ká|váriatér-'||lés-Práter,
utcák á|taI határo|t terü|etre (a továbbiakban: Szigony Szegregátum)? Mert a 8 milIióba kerü|t konténerrendőrség

fe|á||ításán, ĺ||etve az |||és utcában (kb' 5 milIióbó|) most épü|t/épü|ő járdaszĺgetes gya|ogátke|őhe|yen kívül nem

tudok más fejIesztésről a Szigony Szegregátumban. Szóva|: eIhiszem, hogy a Palotanegyed fejlesztésére márpedĺg

ke||ettek és ke||enek a mi||iárdok - hĺszen ott |akik Kocsis körzetvezető (és) családja is; i||etve kiemelten fontos vo|t

pl. a Jobbik józsefuárosi szavazőbázisát je|entő Tisztvise|őte|ep út- és kozműhálózatának jelentős mérvű megújítása

is. Vé|et|enül sem érzik visszásnak azt, hogy a kerü|et egyes részeire mi||iárdok jutnak - mĺközben a kerü|et másik

részére (kü|önösen a Szĺgony Szegregátumnak) pedig szinte semmi?
- A Corvin Sétány Projekt is egy sikertörténet _ vo|t 20O6-ig. Ha haj|andó fe|tűnni annak a ténynek a hivatali íróaszta|

mögott ténykedő bürokratáknak, ĺ||etve a Szigony SzegregátummaI szemben ,,apartheidpolitikát,, folytató

képviselőtestü|etijobboIdaIi tobbségnek, akkor nyilvánvaló |enne az, hogy a Projekt (ame|y nevét megvá|tozatva

garantáltan kiszedték be|őle, hogy,,Szigony,,) egyrészt egy he|yben toporog a Nagytemp|om és a Leonardo utca

kozott. Másrészt jókora csúszásban van a 2005-ös ütemtervhez képest _ ame|y szerint idén már a Szigony utcában is

meg ke|lett volna va|ósuInia a Projektnek. És az vajon mikor |esz nyi|vánvaló a döntést e|őkészítő- és hozó

hivatalnokoknak és a képvise|őknek - kü|onösen Soós Györgynek-, hogy a Leonardo utca egy igencsak é|es

határvona|. Határuonal az európai Corvĺn Negyed, és a vég|etesen |eamortizá|ódott Szigony Szegregátum közott?

o|yan é|es határuonal a két negyed, és lakóinak társadaImi he|yzete kozött, me|y áthato|hatatlan..' és ez a határvonal

is töké|etesen mutatja azt az ,,apartheidpo|ĺtikát,,, me|yet az onkormányzat és a képvise|őtestü|et jobboldaIi

többsége a Szigony SzegregátummaI szemben fo|ytat. Hiába kommunĺká|ják egyre erősebben azt, hogy,,eIinduI az

orczy Negyed fej|esztése,, kezdetíi kam pányidőszaki kamumesét - vé|et|enül (?) épp a ZoL4-es választás

kampányidőszakának e|őestéjén. Mĺndezt azért, hogy némi kampányígéret összehazudozásávaI hátha meg tudják

venni ki|óra az itteni, és a terü|ette| szemben folytatott apartheidpo|ĺtika mĺatt a Párttó| elfordu|t szavazókat? És

mie|őtt a Szigony Szegregátum fejlesztésébe megkezdenék behazudoznĺ a Ludovĺka Projektet, i||etve a SOTE KĹi|ső

K|inikák terü|etén zaj|ó fej|esztéseket, akkor ezúton homá|yosítom fe| önöket, hogy sem a Ludovika, sem a SOTE

K|inikái nem kapcso|ódnak a Szigony Szegregátum mĺndennapjaiba - |egfe|jebb csak úgy, hogy a negatív

externá|iákat kénytelen és,,kote|es,, elviselnĺ a Szigony Szegregátum (pl. a megnovekedett gépjárműforga|om

terhe|ése).
- Az onkorm ányzat haj|andó-e foglaIkozni a Bókay utca fe|újításáva|? Lega|ább a SOTE Gyermekk|ĺnĺka e|őtti szakasz

tekintetében - az Ü||ői út és a Tĺjmő utca kozott' Mie|őtt cĺsszehazudoznák azt, hogy a Bókay utca á|lapotávaI semmi

gond nincs, ajánIom figyelmükbe a WWW.youtube.com/user/Fricoentertainment o|da|on a ,,Szĺgony Ra||y,, sorozatot.

Valamint azt, hogy miután a www.8ker.b|og.hu o|da|on is megje|ent az egyik videó, a józsefuárosi

,,városÜzemeltetés,,akkorivezetője szó szerint |ehü|yézte a videó készítőjét- majd pár hónappaI később

megje|entek az ,,úthibák,, táb|ák a Bókay János utcában.
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- n corvĺn Sétány Projekt kapcsán: terveznek mé|ygarázs vagy parko|óház építését a projekt keretében? Mert
valamikor vo|t egy o|yan ,,kommunikáció,,, hogy a |eendő ,,Nagytemp|om téť, a|á egy hataImas mé|ygarázs kerü|, ami
a teljes negyed parko|ási igényét kĺszolgá|ná. Most, hogy ezen a terü|eten szaIagátvágásos hacacáré keretében adták
át a,,sétány,,,,parkosított részét,,, tuti, hogy eza2006 e|őtt megá|modott mé|ygarázs-komp|exum nem fog
megva|ósuIni.
- Az tnkorm ányzat mikor hajlandó fogla|kozni a Tömő utca macskaköves szakaszának fe|újításáva|? Mert a he|yzet
ugyanaz, mint a Bókay János utcáva|. A Bókay és a Tömő utca á||apota azt ĺs generálja, hogy a SOTE K|inikáira beteget
szál|ító mentők mindennapi gyakor|ata az, hogy a Szĺgony, az Apáthy |stván és a Ba|assa utcát menetiránnyal
szemben is haszná|ják _ mert a mentőben szá||ított betegre nézve e|kerii|endő kockázati tényező a Bókay és a Tömő
utca á||apota !

- A Szigony utca esővíz-e|vezetési prob|émái kapcsán a 2008-20]-0 közötti csatorna-beruházás kivitelezőjéve
szemben miért nem haj|andó a mĺnőségi garancia érvényesítésére az önkormányzat? Megjegyzem, hogy egy három

éves (|) útburko|atnak nem |enne szabad,,hu||ámosnak,,, i||etve hepehupásnak |enni. Vagy azért nem haj|andóak
érdemben fogIaIkozni a Szigony utca csapadékvíz-elvezetési prob|émáiva|, mert a kivite|ező je|enIeg á||ító|ag több
nagy projektben fontos alvá|laIkozója annak a bizonyos Mészáros Lőrinc cégének?
- 2010 óta hány, és mi|yen mérvű útjavításra kerü|t sor negyedenkénti bontásban? Mennyi útjavítás vo|t a

Palotanegyedben, és mennyĺ a Szigony Szegregátumban? Az úthĺbák ész|elése/bejeIentése után átlag mennyi idő

mú|va történik meg a javítás a Pa|otanegyedben, és a Szĺgony Szegregátumban? Mi vo|t az a |eghosszabb idő, ami
alatt történt úthiba javítás a Pa|otanegyedben, és a Szigony Szegregátumban a bejelentéstő|/tudomásra jutástó|

számítva? Kíváncsian várom azt, hogy mit fognak összehazudozni vá|aszként - mert vannak szemé|yes
tapasztalataim.
- Parko|ás: tervezik-e, hogy a SOTE Kü|ső Klinĺkák kĺirnyéke fizetőövezet lesz? Ha nem, akkor miért nem? Hiszen itt is
bőven megvannak azok a problémák, amire hivatkozvafizetőovezet |ett a l|. János Pá| Pápa tér, i||etve a Népszínház
utca és a Rákóczĺ út közotti te|jes terü|et. Ugyanis ezen a környéken az ĺtt |akók _ akiket az önkormányzat, i||etve a

képvise|őtestü|et jobbo|dali többség nem Vesz emberszámba - számára lehetetlen parkoIni hétköznap.
Mindennapos probléma a parkolóhelyet kereső autók,,korcizése,, á|taI generá|t forga|om is. Jó |enne, ha a

,,munkatársaink nem tapaszta|tak parko|ási gondokat a kĺĺrnyéken,, típusú hazudozás he|yett az érdemi válaszra, és a

prob|éma érdemĺ mego|dására koncentrá|nának. Vagy a ,,Népszínház Negyed,, autótu|ajdonosainak és |akosságának

érdekeĺ figye|embe vétele csak azért vo|t fontos 2012 december - 201-3 januárban, mert ott több a F|DEsZ-

szimpatĺzáns, mint a ba|o|da|i választó? Vagy a SOTE Kü|ső K|inikák parkolási és forgaImĺ prob|émáivaI csak azért nem

haj|andók fog|aIkozni, mert a Szĺgony Szegregátumban aIacsony a vá|asztásokon a részvéteIi haj|andóság, és ráadásuI

a |akosságának többsége nem jobboIdaIi?

- Társasházak támogatása: negyedenkénti bontásban hány társasház kapott pá|yázati támogatást az

önkormányzattól, és házanként mennyi vo|t az át|agos összeg ZoLo óta? Mennyi onkormányzati |akóház úju|t meg
2o1. óta - negyedenkénti bontásban? Mennyĺ önkormányzati épii|et úju|t meg a Pa|otanegyedben, és mennyĺ a

Szigony Szegregátum ba n?
- Az önkormányzat |akóházak tu|ajdonosaként, i||etve városrehabi|itációs projektek ,,gazdája,, mennyire Vette

figye|embe a gázszo|gá|tatást érintő jogszabá|y- és szabványváltozásokat? Ezt a saját esetem miatt kérdem. Ugyanis

a Fővárosi Gázművek - miután a társasházban cserére kerü|t a gázhá|ózat az utcai bekötéstő| a gázôrákig- ná|am

kikapcso|ta a gáz azért, mert fokozott légzárásúra cseré|tettem a lakásom ablakaĺt. Az ab|akok cseréje ĺndoko|t vo|t,

mert a 80 éves szerkezetek már balesetveszé|yesek vo|tak. A Gázművek arra kötelezett, hogy a gázszo|gá|tatás

visszakapcso|ása érdekében terveztessek és engedé|yeztessek újra mindent - a 2013-as szabályok szerint. Ennek

keretében negyedmilIió forintom ment eI a konyhaab|aki réssze|őzőre, Új gáztervre, rőrÉĺÜsz engedé|yre és

szakvé|eményekre, mágnes-reteszelőre, légtechikai szakvé|eményre, retesze|ésĺjegyzőkönyve és hason|ókra. Végü| a

Gázművek a MEo keretében 2013 augusztusában nem vo|t haj|andó visszakapcsolni a gázszo|gáltatást. Ekkor

,,fe|adtam,,, és a lakásom te|jes elektromos hálózatának cseréje keretében átá||tam ,,viIlany-üzemmódra,, a 3 fázis és

az éjszakai áram beköttetéséve| együtt. Vajon az önkormányzat fe|készĹjlt arra az esetre, ha a Fővárosi Gázművek
tömegéveI fogja kikapcsoInĺ a fogyasztóĺt,,műszaki okokra,, hivatkozva? Képesek és haj|andók Iesznek kezelnĺ a
prob|émát? Az új szabványokat figyelembe vették a je|enleg zajló városrehabiIitációs beruházásokná| _ p|. a

MagdoIna Negyedben? Átgondo|ták azt, hogy mĺfog történni, és mi |esz a(z emberi és műszaki) következménye, ha

ĺ|yen tömeges kikapcso|ásokra kerü| sor a Szigony Szegregátumban? Vagy a képvise|őtestület jobboIda|ĺ többsége és

az önkormányzat részérő| e|van intézve, hogy,,hadd pusztu|jon,,? ĺtt jegyzem meg: ezt a kérdéskört még 2013

augusztusában emailen je|eztem Kocsis Máté po|gármester részére - de ő válaszra sem mé|tatott. Pedig a

po|gármesternek kötelessége megvá|aszoIni a részére megkü|dött, nekĺ címzett kozérdekű felvetést és beadványt _

akkor is, ha a fe|adó történetesen a,,Kubatov Iistán,, a Párt el|enségeként Van nyĺ|vántartva!



- Soós György Kocsis Máté po|gármesterreI közös kampány|eveIet kü|dott a vá|asztókerÜlet Iakosságának. Most
rész|etkérdés az, hogy mi a |evé| tartalmáró| a véleményem. A kérdésem viszont az, hogy ki fizette a kampány|evé|

kö|tségeit? Ha a Párt (vagyis a FideSS), akkor mĺ|yen jogon haszná|ták az önkormányzat hivata|os levé|papirját? Ha az

önkormányzat, akkor miért fizettek kĺ egy pártpropagandát közpénzbő|?
- Mennyibe kerĹi|t p|akátokon hĺrdetnĺ a MagdoIna Negyed város-rehabiIitácĺójának fo|ytatását? Ezt a propagandára

e|tapso|t összeget nem Iehetett voIna másra (p|. úthibák javítására, Vagy a térfigye|ő rendszer fej|esztésére)
fordítani? És me|yik/mi|yen cég végezte a pIakátok nyomtatását és kihe|yezését?
- Mennyit kö|t az cinkormányzat évente jogĺ tanácsadásokra, tanácsadók szo|gáltatásaira, piár-ra, rek|ámfe|ü|etekre,
hirdetésekre és hason|ókra? És mi|yen cégektő|/Ĺlgyvédi irodáktó|/ügynökségektő|veszi igényben a

,, szo Igá |tatáso kat,, ?

- Mennyibe kerÜ|t a Vajda Péter utcaidíszsövény, ĺ||etve a Goĺgota téri kettőskeresztaz önkormányzat
kö|tségvetésébő|?
- Hány fa ü|tetésére keri.i|t sor 2010 óta Józsefuárosban, és a telepített fák száma hogyan osz|ik meg negyedenként?
A Szigony Szegregátum terü|etén mekkora zöldterü|etet újított meg, i||etve hány fát telepített az önkormányzatfoLo
óta? Mennyire következetesen és szigorúan szankcioná|ja az önkorm ányzat az engedély né|kÜ|i fakivágásokat?
- Kozbiztonság: örommel |áttam és |átom, hogy a ,,bekamerázott,, rendőrautók és rendszerük műkodik. Lega|ább
próféta vo|tam a saját hazámban - ugyanis tobb mint 10 éweI eze|őtt javasoltam ezt a megoldást. Lehet-e szó arró|,

hogy térfigye|ő kamera kerÜ|jön a Szigony és az Apáthy |stván utca kereszteződésébe (mondjuk a Szĺgony Patĺka

bejárata fo|é)? Ugyanis ezt (az e|ég gyakran zűrös) kereszteződést nem |átja sem az Ü||ői-szigony, il|etve az Apáthy-
Bókay sarkán lévő kamera.
- A Józsefuárosi Rendészeti Szo|gá|at munkatársai, i||etve a Józsefuárosĺ Po|gárőrség tagjaĺ kozott milyen arányban
vannak józsefuárosi romák? A közmunkaprogram keretében a közmunkás romák mekkora aránya vesz részt a té|ĺ

időszakban szakirányú végzettség (vagyis: szakma) megszerzésére irányu|ó képzésben?
. Parko|ás és po|gári véde|em: Javas|atom az |enne, hogy a közterí.j|eti parkolás újragondo|ása keretében e| kel|ene

érniazt, hogy minden lakóház bejárata előttijárda ot-aho| két ház bejárata öt méteren be|Ĺilvan egymástó|, ott hét

méteres szakaszán meg keĺ|ene ti|tani a parko|ást és a megá|lást: ezen a járdaszakaszok kizárólag mentő, rendőrségi,

tűzo|tójárművek, a kozműszo|gá|tatók, és az orvosi e||átást bĺztosítók gépjárműveĺ á||hassanak meg feladatuk
el|átása cé|jábó|. Ezt a megá||ási tilaImat he|yi rendeIetben ke||ene meghatározni, térképme||ék|etekke|, egyeztetve a

megfe|elő hatóságokkal, és a kije|o|ést az úttestre és járdára történő fe|festésse| kel|ene je|ezni. És a ti|a|om

megszegőiveI szemben nem kcizterületi vagy köz|ekedési szabá|ysértés, hanem veszélyeztetés kísér|etének törvényi
tényá||ásá nak megfe|e|ő szankciókat ke||ene a IkaImazni.

Józsefváros szĺnte minden utcája tú|zsúfo|t a parko|ó szemé|yautóktó|. A he|yzet nagyságrenddel rosszabb,

aho| az autók fé|ig a járdákon á||nak; úgy, hogy a járdábó| a gya|ogosoknak jó, ha egy bő méter marad. És az utcák

döntő tobbségében az autók kereszteződéstő| kereszteződésig parkoInak tömött sorban. Sok éweI eze|őtt történt a
..mi házunkban,, _azApáthy |stván u. 8/a-ban-, hogy az egyik idős szomszédomhoz mentőt ke||ett hívnĺ. A mentő
kiért perceken be|ü|, de egyszerĹíen nem tudott |eparkolni, mert az utca mindkét o|da|a te|e vo|t parko|ó autókkal
(még a MTA KoK| tarta|ék teherbejárója is). ĺgy a mentő egyszerűen az utca közepén á|lt meg. Ki.ilon tortúra és

időveszteség vo|t a mentősöknek, amĘ a hordággya| és az orvosi fe|szere|ésse| átmanőverezték magukat a parko|ó

autók között. Ez nehezebb vo|t a nénive|a hordágyon. És amígaz ĺdős nénit a |akásában e||átták és |evitték a

mentőhciz, azon negyven percĺg á||t a forga|om nem csak a mi utcánkban, hanem a szomszédos másik három

utcában is. A másik eset az volt, amikor egy tűzeset miatt kiérkező tíjzo|tók csak az utca tú|o|da|án tudtak megá||ni;

Ęy lega|ább tíz méterrel tobbet ke||ett megtennĺük a fe|szere|ésseI gya|og, hogy a tűzo|tó autótót e|érjék a

tűzfészket. Magátó| érthető, hogy i|yen esetekben a percek is életeket je|enthetnek. Mint pé|dáulegy
szívĺnfarktusná|, vagy egy fe|robbanás e|őtt á|ló lángo|ó ká|yháná|. Vagy pé|dáu| egy szimp|a rendzavarásbó| nem lett

vo|na sú|yos testi sértés (vagy épp gyilkosság), ha a kĺérkező rendőr meg tudott vo|na állni a ház e|őtt -ez nem

ná|unk történt-, és nem ke||ett volna még háromszáz métert megtenni gyalog; mert csak ott vo|t parkolásra

|ehetőség. És csak azért veszíthet perceket a mentés vagy az intézkedés, mert a házak kapuja e|őtt parko|ó autóktó|

|ehetet|en megál|nĺ. Gondo|ják végig: pé|dáu| mĺ |ehet a kĺivetkezménye annak, hogy egy gázszivárgás e|hárítása

azért késik húsz percet, mert a Gázművek szere|őĺ nem tudnak megál|ni az adott ház (netán utcai gázcsap) e|őtt, de

még a köze|ben sem. Mert a végzetes szikrához e|ég egy baná|is vé|et|en és a másodperc töredéke!
De téte|ezzÜnk feI egy pár sokkal rosszabb he|yzetet: pé|dáuI egy párfelső eme|eti |akássaI egyÜtt |ángo|ó

tetőszerkezetet; vagy egy |akástűz, melynek füstje e|áraszt1a az egész épületet. A lakók menekü|nének kĺ az

épü|etből. Remé|em az óbudaĺ gázrobbanásra még em|ékeznekI A |épcsőházban és a kapualjban már amúgy is

zsúfo|tság a|aku| kĺ. És ki|épve/kijutva a kapun mĺve|ta|álja magát szembe a menekĹi|ő? Egy-két méterre a kapu előtt

-és egyben a további menekí.i|ési útvonaIat e|záró- parko|ó autóva|, autókka|. Jobb esetben szemé|ygépkocsiva|,

rosszabb esetben kisteherautóva|, kisbussza|. De azért beIegondoIhatunk egy rosszabb Iehetőségbe ĺs: mondjuk a



Richter ská|a szerinti 5,0-5,5 vagy épp 6,0-os erősségű fö|drengésbe. Pánikszerűen menekülne mindenkĺ a házakbó|.
De csak menektilne, mert a parko|ó autóktó|nem tudna kĺjutnia házaktó||egmesszebb |évő |ehetőségre,az úttest
kozepére. Kényte|en a faI tövében tovább futva menteni az é|etét: egyenesen bele a hom|okzatokró| |ezúdu|ó
vako|at és tég|adarabok a|á. Az Ég óvjon minket ettő| az apoka|ipszistő|: de kérdem én, ha bekövetkezik, akkor
hányan fognak az é|etükke| fĺzetni csak azért, mert nem vette senki sem komo|yan a ,,menekü|ésĺ útvona|,,
kĺterjesztő jogérteImezését a ház kapujának kĹ]szöbén tú|ra?
- Sorsok háza: te|jes mértékben támogatom a |étrehozását' De ugye a 6 mi||iárdbó| jut a vo|t pá|yaudvar területének
rehabiIitá|ására és egyéb hasznosítására is? Ebben a 6 mi||iárdban benne van a vo|t pá|yaudvarterü|etére Kocsĺs
körzetvezető á|taI megá|modott sportcentrum |étesítése ĺs?
- Négy Tigris Piac: szép do|og, hogy azt a bűntanyát végre szétkergetik' Vajon az önkormányzat valami|yen módon
haj|andó fe||épni a vo|t Ganz gyár területén kĺa|aku|t ,,kínaĺ piac,, feketegazdaságĺ része e||en? Vagy csak
kommunikációs vakítás vo|t, hogy a pá|yaudvar terü|etérő| hataImas fe|hajtás keretében kipatero|ják a pĺacot,
mikĺjzben a Ganzgyárterületén marad ugyanaz afertő?
- Beszakadt úttest a Karácsony Sándor utcában: az önkormányzat tesz azért, hogy a kozműszo|gá|tatók
fe|ü|vizsgá|tassák, és időben javítsák a józsefuárosi vezetékhálózatukat? |tt je|zem, hogy a Dankó utcában egyre több
a ,,suvadás,,, és egyre mé|yebbek. A |egrosszabb az vo|t, ami a Kálvária tértő| kb. 10 méterre van a Ká|vária tér fe|é
tartó o|da|on _ és pár napja már kordonnaĺ van korbekerítve, mert beszakadt. És van ég egy ,,útős,, mé|yedés a
Dankó utca 5-7 e|őtt _ amibő| nemsokára egy újabb,,Fekete Lyuk,, |esz. És a Bókay meg a Tömő utcában is vannak
o|yan he|yek, ahoI tűnnek e| a macskakövek az úttestben elsü|lyedve.
- Va|amikor a Leonardo utca 32. sz.ház falán márvány em|éktáb|a hirdette Fí.jrst Sándor és Sa||aĺ lmre emlékét,
akĺket a Horthy-rezsim ártat|anuI végeztetett ki statáriálisan a biatorbágyi merény|ettel vádo|va. Az em|éktáblát még
2008-ban ismeret|enek összetörték, majd a ház is bontásra kerü|t. Tervezi-e az önkormányzataz em|éktáb|a újbó|i
fe|á||ítását - p|. va|ahoĺ az egykor vo|t Leonardo utca 32. környékén, netán a Corvin Sétányon? Egyá|ta|án volt-e
nyomozás az em|éktáb|a megsemmisítése Ügyében? Vagy csak azért nem, mert a két embert a ma (és Kocsĺs
körzetvezető á|tal ĺs) annyira imádott és magasztalt Horthy-rezsim végeztette kĺ?
- Önkormányzati |akbérek és a Párt á|tal kommuniká|t rezsicsökkentés: 2010 óta 5-7szeresére eme|ték fe| az
önkormányzatĺ |akások |akbéreit, még a ,,szociá|is |akbéreket', is. A Párt á|taI akart és kierőszakolt rezsicsokkentés
keretében haj|andó-e az Önkormányzat és a Párt he|yi szervezete bármit is tenni az önkormányzati |akások
lakbérének csökkentése érdekében? Ha nem, akkor miért nem?

Kíváncsi |eszek a vá|aszukra: kü|önosen abban a tekintetben, hogy abban mi|yen arányú |esz a mel|ébeszé|és.

Tisztelettel:

Minczer Frigyes József
1083 Budapest
Apáthy |stván utca 8f a, ||. em. 2'
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A kéľdést feltevő neve: Tóthné Pilínyi Katalin
Pontos címel082.Budapest, Nap u 37.III.9
(A név és pontos cím kitoltése azértfontos,mert ha kérdésére a Közmeghallgatáson nem kap vtiasú. akkor

az illetékes(ek) írásbelivá|aszźt.a Közmegha|Igatástkövetően eljuttatjuk onlrĺlz.;

Kéťiik, jelolje meg azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban kérdezni szeretne, és

ľ öv i d e n i smeľte s s e kö zérdekű kérd ésétl j av as latát !

E Józsefváros új j áépüI, kerĺiletfejlesztés és városrehabilitáciĺó
- MagdolnaNegyed Program III

- Teleki téripiac megújítása
- Coľvin sétĺíny program fejlesztése

- Palota negyed újjáépítése
- Orcry-negyed program

- Józsefuaľosi Piac bezárása
- Józsefuaľosi Galéria felújítása

- Auróra Utcai Rendelőintézetmegujitása
- Iskola-, és óvoda felújítások
- III. János Pá|pápatér, Horváth Mihály tér és Golgotatér megújítása

E Idősekkel kapcsolatban megtett intézkedések

E ro"tĺ"tonsággal kapcsolatos kéľdéseŔ

Evárosiizemeltetéssel kapcsolatos kérdések

E Társash ázi és lakásügyek

EÁltalĺn os igazgatálsi és építés -igazgatásiĺigyek

EKulturális ůigyek

ECsaládtámogatási ügyek, szociális ellátás

EEgészségügyi ellátás

E xĺľĺto. zerre|kapcsolatos ůigyek

Eľtilcsoaei, óvodai ůigyek

Tere inket, utc áink at -anrlak e llenére,ho gy kulturált mó don e lhelyezett
gyüjtőedények és nylon Zacskók állnak rendelkezésre- továbbra is ellepik a kuýa
üľülékek.Minden polgtĺrtásunk ,kiskoľúak és felnőttek, kĹilĺinösen pedig a
világta|anhonfitársaim védelmében javaslom eń. afajta Szemetelést ellenórizni és

szankcionálni.
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Kérjük' a Felszólalási lapot. olvashatóan kitölfve. legkésőbb 2013. decembeľ 3-ie
juttassa el a

Polgármesteľi Hivatal Támpontjára NIII. Baľoss utca 63.67.l,vagy a
Szervezési és Képviselői Iľodáľa /vI[. Baross u.63-67.ĺ, illetve a

kozmeghallgatas@ i ozsefvaros.hu e-mail címľe.
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A kéľđést feltevő neve: ...Rft,*--Ż..,,..4p.,Z*.:.t.t...........................

Pontos címe....!P.{.!:..?n,.,ľ,.?.ľÍ.?!.ľ,3Í,sí.?.kíí.,?Í;..,r,*,!{,....,,..
(A név és pontos cím kitöltése azértfontos, mertha kéľdésére a Közmeghallgatáson nem kap választ, akkor

az illetékes(ek) írásbeli vá|aszát a Kĺĺzmeghallgatást kcivetően eljuttatjuk Önroz.;

Kérjiilt jelöIje meg azokat atémákat, amelyekket kapcsolatban kérdezni szeľetne, és

rtiviďen ismeľtess e kozérdekiÍ kérd ését/javas|atátl

E Józs efvá ro s r'ijj áép ÍiI, kerÍiletfej lesztés és váľos reh abilitáció
- Magdolna Negyed Progľam III
- Teleki téľi piac megújítása

- Corvin sétĺány progľam fejlesztése
- Pďota negyeđ újjáépítése

- orcry-negyed progľam
. Józsefuaľosi Piac bezźtrása

- Józsefuaľosi Galéľia felújítĺĺsa
- Auróra Utcai Rendelőintézet megtjitása
- Iskola-, és óvoda felújítások

- II. Jiános Pźil pápatér, Hoľváth Mihály tér és Golgotatér megújítása

E laős elĺlĺel kapcs olatban megtett intézked és ek

Ero"rĺ,tonsággal kapcsolatos kérdések

Evárosĺizemeltetéssel kapcsolatos kéľdések

t Társash ázi és lakásügyek

[Általĺn os igazgatási és é,pítés-igazgatásĺ ĺigyek

EKultuľáIĺs ĺĺryek

ElCsaládtámogatási ĺiryek, szocÍálÍs ellátás

EEgészségüryi etlátás

E xĺnĺto. zerr elkapcs olatos ügyek

flBiilcsĺaei, óvodai üryek
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Kérjük' a FelszóIalási lapot. olvashatóan kitiiltve - Iegkésőbb 2013. decembeľ 3-ig
juttassa el a

PolgármesteľÍ Hivatal Támpontj ára NIII. Baross utca 63.67.|,vagy a
Szervezési és Képviselői Irodára /VIII. Baľoss u.63.67.l, illetve a

kozmeghallgatas@ i.pąsefvaľos.hu e-mail címľe.
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A kéľdést fe|tevő neve: ľp.ľ.dh.....Yi!1ĺ]*J,V.P............oo...............!.

{L.- j t' ,-l/,,,, ..l ! l ŕ-,.^ł tń .Ť
Pontos .ĺ-.:.fu..V|ĺ[..-.ĹsxHľ.ęgfic.q..#..T .,,!,!.!..E,.ź3!,,?.*%.ł,?&1 ,
(A név és pontos cím kit<iltćsc azéttfolttos,met7ha kéľdéséľe a Közmęghallgatáson nem kap választ, akkoľ

az illetékes(ek) írásbeli vá|aszát a Közmeg.hallgatást kiivetően eljuttatjuk Önhöz.)

Kérjĺik, jelölje meg azokat a témákat,amelyekkel kapcsolatban kérdezni szeľetne, és
rłiviďen ismertess e közérdekií kérd ésétljavas|attú!

E ĺĺzsefyáros újj áépĺil, keľületfej lesztés és váľosľehabĺIitáció
- Magdolna Negyed Pľogľam III
- Teleki téripiacmegújítása
- Corvin sétany pľogram fejlesztése
- Palota negyed újjáépítése

- Orczy-negyed pľogram
- Józsefuaľosi Piac bezźnása
- Józsefuarosi Galéria felújítása
- Auróľa Utcai Rendelőintézetmegtljítźsa ! .

- Iskola-, és óvoda fblújítasok
- II. Jłínos Pźil pápa tér, Hoľváth Mihály téľ és Golgota téľ megújítísa
Eil la ĺ s elĺtel ka p cs o latb a n m egt ett intézked és ek

E| ro"nĺ"tonsággal kapcsolatos kérdések

Evárosĺizemeltetéssel kapcsolatos kérdósek

ETáľsash ázi és lakásüryek

EÁltalĺn os igazgatásĺ és építés-iga zgatásiĺiryek

EKultuľális ĺiryek

ElCsatádtámogatási üryek, szocĺális ellátás

ElEgészségüryi eltátás

E rĺrĺtĺ. zerrelkapcsolatos iigyek

f] Bolcsődeio ĺívodni ĺigyek

. G !".u L\ofr.. . *ľcľ.;..&h. . .Lłľ}r d s.łs
.:S{,ss.
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. Kéľjiik, a FelszóIalási la

Polgáľmesteri Hivatal Támpontjáľa A/III. Baľoss utca 63-67.ĺ,vagy a
Szervezési és Képviselői Irodáľá 

^/In. 
Baross u.63-67./,il|etve a

kozmeghallgatas@'i ozsefva ľos.hu e.mail címľe.
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pot - olvashatóin kitiilfve - legkésőbb 2013. decembeľ 3-ĺg
juttassa el a
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A kéľdést feltevő neve:. . ..K.dĹ?......6.np.[,sg..................................

Pontos címe:........ j.9..9.9..:.P.B.:..Kä..Le t.ę..?.....t*.h.... .ý.,.,..A.{',....ttt
(A név és pontos cím kitöltése azértfontos, mert ha kéľdéséľe a Közmeghallgatáson nem kap választ, akkoľ

az illetékes(ek) írásbelivźůaszát a Közmeghallgatást követően eljutuatjuk Öntroz.;

Kérjtik' jelĺilje ffieg azokat a témátkat, amelyekkel kapcsolatban kérdezni szeľetne, és
röviden ismertess e kozérdekű kérdé sét/javas|atátl

E Jrízsefváľos újjáópüI, keriiletfejlesztés és városrehabÍIĺtáció
- Magdolna Negyed Progľam III
- Teleki téri piac megújítása

- Coľvin sétany pľogľam fejlesztése
- Palota negyed újjáépítése
-. Orcry-negyed program

- Józsefuarosi Piac beztrása
- Józsefuaľosi Galéria felújítása
- Auróľa Utcai Rende|ointézetmegújítása
- Iskola-, és óvoda felújítĺĺsok

II. János Pá| pápa tér, Hoľváth Miháty tér és Golgota tér megújítasa

E la ĺ s etľel kap cs ola tb a n m egt ett intézked és ek

E xti"tĺztonsággal kapcsolatos kéľdések
XÄvĺ"osĺizemeltetéssel kapcsolatos kérdések

ETáľsash ázi és Iakásüryek

EÁltalĺn os igazgatálsĺ és építés -igazgatási üryek

XElrolturáIÍs ůiryek

ECsaládtámogatásĺ ĺiryek, szocĺáIis ellátás

EEgészségiiryi ellátás

E rĺtrĺtĺs zerre| kapcsolatos ĺigyek
flľolcsődei, ĺívodaÍ ĺiryek

....Lq.4.A:bsY^ hĄ*š. bqtr esąt.*t..eko.<fu.K.*. .?".gd,,.,Ĺgtglenv.l.......
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Kérjük' a FelszóIalási lapot. olvashatóan kitiiltve - legkésőbb 2013. decembeľ 3-ĺe
juttassa el a

Polgármesteri Hivatal Támpontjára NIII. Baross utca 63-67.l, vagy a
Szervezési és Képviselői Irodára /vlil. Baľoss u.63-67.ĺ,i|letve a

kozmeghallgatas@ i ozsefvaros.hu e-maiI címre.
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(A név és pontos cím kitcĺltése azértfontos, mertha kércĺésére a Közmeghallgatáson nem kap választ, akkoľ

az illetékes(ek) írásbelivá|aszáta Kĺizmeghallgatást követBen Jjuttatjuk o"l'oi.l 
- -

Kérjĺik, jelĺilje meg azokat a témákat' amelyekkel kapcsolatban kérdezni szeretne, és
r öv i d e n i smeľte s s e kci zéľdekű kérdé s étlj avas |atát!

E Józsefu áľos újj áépüI, keľüIetfejlesztés és városľehabilitáció
- Magdolna Negyed program III
- Teleki téripiacmegújítása
- Coľvin sétány progľam fejlesztése
- Palota negyed tĄjáépítése
- Orcąl-negyed pľogram
- Józsefuarosi Piac bęzáĺása
- Józsefurírosi Galéri a fe|íljítasa
- Auróra Utcai Rendelőintézetmeglljíttsa
- Iskola-, és óvoda felújítások
- il. Jlínos Pźt|pápatér, Hoľváth Mihĺíly téľ és Golgota tér megújítása
f] Iaĺ selĺtel kap cs olatb an megt ett intézked és ek
Jrct,notons á ggal kapcs olatos kéľdés ek

Eváľosiizemeltetéssel kapcsolatos kérdések

ETáľsash ázi és lakásügyek

L]ÁItalĺn os igazgatálsi és építés -igazgatásl ügyek
EKultuľáIĺs ügyek

ECsaládtámogatásĺ üryek, szocĺálĺs ellátás

fJEgészségügyi ellátás

E xĺnĺtos zerrel kapcsolatos ügyek
f]nolcsőaei, óvodai ügyek
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Kéľjük, a Felszólalási lapot - olvashatóan kitiiltve - legkésőbb 20ĺ.3. december 3-ie
juttassa el a

Polgármesteľi Hivatal Támpontjára NIII. Baross utca 63.67.l,vagy a
Szervezési és Képviselői Irodára A/Iil. Baľoss u. 63.67./o illetve a

kozmeghallgatas@ i ozsefvaros.hu e.mail címľe.



Feladó:
KĺiIdve:
címzett:
Tárgyz

Viktória Domök <viki.domok@9mai|.com;-'1 ;'

2013. december 3. L8:20
Közmeg ha | |9atás-emaiI
É|hetóbb Ko|óniát!

Tisztelt Polgáľmestęľ úľ! Tisztę|t Jęgyzó asszony!

Lakókĺjzĺjsségtink másfel éve folytat intenzív egyeztetést az onkormtnyzattal a volt Ganz gyáľ tertiletén
tapaszta|ható áldatlan állapotok megszĹintetése érdekében. Két fő problémánk van, melyekĺe sajnos eddig
nem sikerült megoldást találni:

l. A volt Ganz gyár teriiletén folyó keľeskedelmi tevékenység, mely a kínaí piacról szivátgott źń szép lassan
az elmiůt évek során. A Kolónia Bláthy Ottó utcára néző lakásaiban étők évek óta szenvednek azutcában
egyre növekvő gépjĺíľműforgalom egészségkárosító hatásaitól. Éjjet sincs mindig nyugtunk rendszeresen
érkeznek a teľiiletre az éjszakai órakban kamionok, melyekĺől az źnĺ rögtĺin le is ''pakolják'', vagyis inkább
ledobálják. A puffanásokzaja csukott ablak mellett is tisztiín hallható.

2. Szíĺtén a Ganzgyáľ teľiiletén működ Ik a Szabadatakí'tó Kovdcsiizem, ahoIéjjel-nappal dolgoznak.
Ejszaki tevékenysége rendkívüI zavarő, csukott ablakon keľesztül ezistísúźnhallható, sőt rezgéseket keltvę
is érezteti karos hatását.

Számos panaszunk és bejelentésünk hatásaľaintenzivebb rendőri jelenlét tapasńa|ható a Bláthy ottó
utcában. Biztos vagyok benne, hogy az itt szolgá|atot teljesítő rendőrĺjk is meg tuđjak erősíteni azt az
állításunkat, hogy mind hétkoznap,mind,héťvégén jelentős gépjárműforgalom bonyotódik aGanz gyźr
Bláthy ottó utcai kapujánál.

Ígéretet kaptunk ''behajtani tilos'' táblák kihelyezésére, valamint téľfigyelő kamera felszeľelésérc az em|ített
kapunál. Ez sajnos amai napig nem töľtént meg.

Aggódunk. hogv a régi piac bezĺírásával csak még tovább nő a forgalom a Ganz gvár területén.

rÉRoÉspwĺ:

1. Mikor történik végre érdemi intézkedés a Bláthy ottó utca forgalmának minimaliztiása érdekében?
Milyen működési és nyitva taľtási rend van éľvényben a terĹileten, és ki ellenőrzi ennek betaľtását?

2.Hogyankívánnak fellépni aSzabada|akító KovácsĹizem éjszakaitevékenysége ellen? Érvényes
engedélyek nélkül hogyan működhet évek óta azilzem?

Megtisztelő váLaszllkat előre is köszĺintjm.

Dtjmtjk Viktória
1089 Bp., Delej u. 51.18.1h.2.17.
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Szed né Pekári Karo|ina

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

G usztáv Budaházy < b ud a hazy. g usztav@ g ma i |.co m >

201-3. december 3. 20:25

Közmeg ha| |gatás-emai I

néhány kérdés a po|9ármesterhez humánpoIitikai és ĺakásgazdáIkodási Ügyben

Tisaelt Polgármester Uľ!

Idestova négy éve annak, hogy - megtisztelő kérésének eleget téve - egy négyfos csapat tagjaként az on
dolgozószobĄźhan, felvázolfuk egy új, koľszenĺ jogelvek szerinti és egy mai életviszonyokkal vérfrissített
bérleményi jogviszonyľendszer kidolgozásáľa vonatkoző e|képzeléseinket A megbeszélésĹinket követő
sokiraný szakmai egyeztetést egy képviselő-testiiletihatźrozat (89l20I0lII.24.)hagýa jóvá, mely
világosan kijelölte feladatainkat, benne a NÉcyHÁz Egyesület in. tapasztalati szakértői szerepét is. És
most, polgáľmester úr,nem is tenném fel ĺjnnek azt a sokadszori kérdést, - hogy ti. kik és miéĺ gancsolták el
tervezęttinket, amelybe mitiz év kemény munkáját öltĺik, - s mely csak annyiszor matadt
megváIaszolatlanul, aháĺyszor megkéľdeztfü, beleértve t. képviselőink általidőnként ezugyben feltett
''képviselői kérđéseket'' is. Ugy véltfü ugyanis, - s eztlátszottmegerősíteni a tavalyi t<ibb hónapos
targyalássorozatis az önmegbízottjával, Soós képviselő úrľal - hogy munkánk, beleértve a Munkáéľt-
Lakhatás Pľogram általunk kezdeményezett koncepciőjźú is, egy más, szakmainak semmiképp nem
nevezhető dimerrzióban kerülmegméretésľe, melynek megítélésére a mi gyar|ő készségeink végképp
alkalmatlanok.

Bevallom, - képviseltjeim tanácsáľa - nem is fordultam volna ezigybentöbbé oĺlhoz, ha a napokban nem
vettĹik volna hírét annak, hogy on dĺjnttjtt anehéz dilemmában, és jelöltként ismét ringbe szźú| a
polgármesteri székért folyatandó küzdelembe.

Ezértll|íziók nélkül, de mély kötelezettségérzettoláthatra, ismét megkérdezzük ĺjnt, hajlandó-e szőba
átlni valódi lakossági képviselőkkel is, akik nem hódolattő| źúhatva, de egyenrangú partneľként, a dolgot
magát nézve szeľetnének önnel tźrgya|ni, meggyoződésfü szerint fontos kérdésekĺől.Ha erľe ĺńutatna ĺjn
némi hajlandóságot, akkor mi is ľészletesen kifejtjiik ĺinnek, hogy a fokérdésękben - a valóságos bérleményi
állapotok, az áI|agmeeóvás, közegészségügyi helyzet, belső rendtartás, évtizedek óta elavult de érvényben
lévő ľendeletekazérvényes de inadaptíivakkal szemben, azźita|lłłlk dajkák Munkáért-Lakhatás
projektkezdemény stb. - hogyan gondoljukmíazelőľelépést. Es végezetiil kéľem, higgyen el nekem
egyvalamit, amit e kérdésbentalán jobban tudok önnél, szemben azzal a számtalanrlal, amit meg ön tud
jobban nálam. Az önkormźnyzatibérhtaakegy komplex sajátos tizemmód szeľint miíködő, embeľi-műsza|<l,

sokszor azomaIi szakszerii dĺjntést igénylő,rendtartźsi-közegészségügyi , éjjel-nappal működő izemszeru,
bonyolult konglomerátumok. Es ahogy egy hajót, egy nagyizemet vagy épp'egy önkoľmányzatot nem lehet
apartőIvagy atavolból irtnyítari, azonképp lehętetlen egy effajta 

' 
nem épp'veszélýelen ''üZemet'' csak a

Baross vagy az Ôr utcából írányítarli. Az ezze| - mármint abérhazak közvetlen felügyeletével - megbízott
munkataľsak nem is aĺmyira az itt könnyen adóđó inzultusoktól rettegnek anrlyĺra, mint inkább a terep

valóságos emberi-dol ogi-tźrgyí viszonyait illető lénye gi tájékozatlanságuk okońa embeľi-hivatali folytonos
frusztráciőtól. Következésképp nem a közvetlen tapasztalatra, hanem szinte minden tekintetben ''lakossági
bejelentésre '' vannak rtnta|va,legyen azmuszaki hiba' vagy egy |aJ<hatási jogállást (pl.

bérleményhasznźiati jogosultságot) vizsgáló ügy kapcsan. Ebből - és a még ennél is hajmeresztőbb
anomáliĺĺkból - adódik, hogy az önkormtnyzati bérhźuak, ma a komrpció és a bűnözés bevehetetlen
bástyáiként dacolnak a kĺjzrenddel, s nagyobb balhé ęsetén az ĺjnkormányzat és ľendőrség egymásra
mutogat, vagy vádlón a,,bunozópárti,, törvényességľe, mely megköti az ő jobb sorsra érdemes kezét.Az
ta\áneszébe sem jut, hogy aző igazságosztőkeze mit sem ér fej nélktil. Mi úgy véljük, hogy ön, jogvégzetI

embeľként' nem oszthat olyan, képviselői szajből is elhangzó véleményeket, mely folyton a'.másik félnek''
keďvęző joghézagokra mutogat. (Mellesleg, ha ez így lenne, akkor - immaľ torvényhozói minőségben -
ezen is ĺĺnöknek kéne elgonđolkoznia.)

szedliczkyne
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És most,,kissé sajátos nézópoĺtből, hadd tegyek fet egy olyan súlyos kéľdésről, miĺý.azún. ''üres lakások''
ügye, egy kissé rendhagyó kérdést.
A nyugati példakat most hagyván is,de hadd kérđezzem meg, mit gondol, a két háboru közti időben
voltak-e ''üres lakások'' a bérházakban.Bizoĺy, hogy nem volt sem otszáz sem citven, sőt egy Se nem
vo1t.Kti1önfé|e, a keľiiletben végzett felméréseink soľán, a nemĺég, 103 éves korában elhuný legidősebb
adatkĺjzlőm' özv. NimszLajosné, szakembeľeket feltilmúló tudással és láttató hitelességgel mesélt a koľról.
Persze tudom, mi minden vźitozoÍt azőta, magam is tobb mintféIszźzada élek itt, mégis ań.hiszem, volna
ĺéhány megfontolni való még amúltból. Mindenekelőt. az, hogy a legjobb vezętés is hiába tör jobbľa,és
akár meg is feszülhet céljai elérése érdekében, ha nem ért szőt a lakosságnak akaľ egy rétegével is.
Márpedig a kilakoltatásra varó család, még ha erősen ''<inhibás'' is, mindig erkölcsi ftlényben érzi magát a

hivatallal szemben' amíg ahazban -mondjuk -hét tires lakás lakás ál1, melyből három befalazva, kettőben
meg azok a ''jóléľtesültek'' laknak' (kozttik egyszer már kilakoltatottak) akik tudják hogyan kell
biztonságosan mozogni ebben a nem túl nehezen kiismerhető kozegben. Ja, és a maľadék kettő? Hát azok
valóban nem ĺiresek'nagyon is lakottak, sőt, mondhatnźlm,izletszeruenazok., A béľlő ugyanis, egy zug|ői
villatulajdonos, aki ugyan sosem lakott benne,mégis ''szolid házat" visz bennfü. Mármint
''nyilvánosat.'' Gondolja' polgármester úr' hogy a hajdani házn|ajdonosok, - tĺ}bbnyire biztosítótaľsaságok,
de egyszeriĺ jómódú polgarok is - ép ésszel fel tudnák-e fogni miľől is beszéltink mi egyáItaIźn.

És tényleg, miľől. Az egésziiľes lakás definíció úgy ostobaság ahogy van, jogilag
behatarolhatatIan,szemantikailag pedig megfoghatatlan. Valójában ugyanis nem ''iires lakások'' azok,
melyek egyrésń. a közfelháboľodásnak, másrészt. a hivatali szeľecsenmosdatásnak adnak kifogyhatatlan
muníciót, hanem a - ktilönfele okokból - diszfunkcionálisan pozícionźt|hatő,magyarán, rendeltetésüket be
nem töltő, sőt, azza| ellentétesen működő ingatlanok - esetĹinkben bérlemények - bonyolult
konglomeľátuma. És ebben az ''ĺiľes lakások'' 500 körtilinek becsült (nem annyi) száma, csak csepp a
tengerben' ellenben amźtr fentebb említett sajátos formációtól a fantombérlők<jn át a legkiilönfélébb
,'befogadói nyíIatkozatokon'' keľesztĹil, az a|ka|mi hajléktalanszá||őkigterjed apéIdatźr.
,Es most ne essék sző, az egyenesen vicckategóriábaí|Io ''albérlőí rendszerről,'' melyről most csak annyit,
hogy az á|ta|am alaposabban ismeľt tizenhéthźzban, egyetlen bejelentett albérlő sincs, ellenben a különbĺjző
rendű-rangú ''álbérlők,, szána jőval meghalađja a legitim bérlőkét. Ennek kľiminalisztikai vonzatát nem
lehet eléggé túlbecsülni, melyhez képest az így keletkezett bevételkiesés - adatokkal tudom alźúźlmasztani
eń, - Lega|źlbbis felér a lakbérhátralékosok által felhalmozottakéval.

lĺ4inďezt, polgármester úľ, melynek tulnyomő részét ön súlyos örĺikségként ''kapta ajándékba'', egyszer e|

kell kezdeni felszámolni; nem egySZęÍTe' de lépésrőllépésre. Eń.kívźnjaöntől e szźnadfordulós paĺatlan
örokség - benne a t<iľékeny emberi élhetőségge| - megőrzésének súlyos kötelezettsége. Felújítás, átfogó és

mélyreható szociális program nélkül? Aĺnyi, mint homokvfuat építeni, vagy funđamentum nélkül fa|akat
húzni fel.

Tisztelettel : Budaháq Guszttw, lakossági képviselő
NÉcyHÁZ Egyesület


