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Közmeg ha ||9atás-emaiI
az önkormá nyzati IakóépÜ |etek karbanta rtásá na k rendszerhibái

Tisaelt dr Sára Botond Alpolgármester Ur!

Az alábbiakban egy levélrészletet teszek kozzé, melyekben több, mint egy éves javításĹkaĺbantaľtási
ügyekľől esik szó, s melyekben - lévén, hogy az ügyintézők nemíntéztek el anno - arészleg
irodavezetőjéhez foľdultam szőban,majd mail-ben is, - minđmáig váIasz és érdemi intézkedés nélkül.
Amiért peđig Oĺ:lhoz, és nem a vagyonkeze|ő,,mégfeljebb'' Iévó vezetőihez fordulunk, az nemcsak azért
van, mert renđszerint tőlfü sem igen kapunk éľdemi váĺaszt kérdéseinkĺe. A baj ugyanis főképp abban
leledzik, hogy az önkormanyzatibérhtzakban évek óta nincs rendszeres megelőző knrbantartás, s az
egész ''fenntartási rendszeľ'' a ''lakossági bejelentésęk'' kétes értékú,jog-rendtartásii szempontbóIpedig
kétségtelenülelfogadhatat|anintézményéľealapoződik.

Innen vaÍL az, hogy pl. a pincékbe - ahol megaköbméterszźlmĺa folynak ęI a vizek - karbaĺúartő
emberemlék ezet őta a Lábát se teszi be, legfelj ebb, ha métr a fé| htz e|ázott. Hrázfelügyeleti ľendszet niĺcs, az
erľrek titulált háńakaritők - már csak az ellentmondásos munkaköľi leírásuk, de személyes
alkalmatlanságuk miatt is - ezeket, de más idevágó felađatokat, valójában képtelenek megoldani. Aházak
fizikaí de élet- és lakhatási szempontú ľohamos leromlása és dezintegńciőjapedig nagyÉszt e rendszerbeli
fogyatékosságnak (is) róható fel.
Alpolgármester uľ! Azért foľdulunk onhĺiz e kérdésben, mert a vagyonkezelő képviselői maľ megla|áItźka
''felelősĺjket'' ebben a fontos kérdésben. Szerintiik a pľobléma a ''renitens, összeferhetetlen lakókban,' van,

akik nélkü| va|szeghasonlíthatatlanuljobban működne az egész appaľátus. A kérdésiink máľ csak az,hogy
addig is, amíg ez az optimális helyzet be nem áll, mi, mihaszna lakók, mégis mihez tartsuk magunkat?

És íme a levélrészlet, amit Jurkovics István írodavezetőhöz íľtunk, s azok a felsorolt orvosolatlan iigyek,
melyek szźlma azőta,űgy a đup|tĄfua nőtt, s melyek helyszűke miatt, csak - az źitalan képviselt házak kĺjzül
- egyedĺil a Karácsony S.u. 22.-re vonatkoznak.

''Tisztelt Iľodavezető Úľ!

(A levél első részében egy más házbeli képviseltem üglében írok' Az alábbi rész viszont a szóbanforgó
rÁRGYunlcról, szól. Az idézet szó szeľinti, és mósodjára nov. elején kalúem el. A benne felsorolt hibák-
hiányosságok mind ľégebbiek egl évnél. Sem erre, Sem az előzőeĺcre nem kaptunkválaszt.)

''Más. A tegnapi, nyí|ászárókka| kapcso|atos ügyben kéne még néhány do|got tisztázni és, szintén sürgosen, egy
rágcsá|óińási akciót is szeretnénk kérni. Mint tudja, mĺndkét munká|athoz szÜkséges némi |akossági egyeztetés is, ahogy a
beom|ott udvari kÖvezet és a B épÜlet padlásának |ezárása kérdéséhez is, me|y te|e van szennyezett és gyú|ékony
anyagokkal. Mie|őbbi szíves vá|aszát várva,
Tiszte|ette|, Budaházy Gusztáv..
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Ezen uzenet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.
MailScanner - E-mail víľus és spamkereső
A MailScanneľ koszoni a transtec Computers tamogatasat.


