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Tisztelt orrkornrán y zat, tisztelt Po 1 gáľnresteľ úr, ti sztelt Képvi selotesttilet !

ko znre glral I gatas @j o zs e fv aľo s. lru

A2015. decembeľ l0.-éľe nreghiľdetett Közmeglrallgatásra az aIábbiakban kĹildenéln a kéľcléseimet.
észrer'ételeimet és felvetéseimet:

Milĺor fog r,éget éľrri a Szegregáttrtrrtrral szelnbelri teľĹileti apaľtlieidpolitika./
Mit éľtek ,,Szegľegátutn'. alatt? Mindazt, anri a Corr,in Sétárrýól keletľe' a lakóteleptol és a Polgárok
HázátóI délľe, a Tisztviseloteleptől tryugatľa. valanrint a Ludovikától (I{KE) és a SoTE Krilso rlĺ,'*anol
észalq.a van.
Mit éftek ,,terĹileti apaľtheidpolitika alatt? Azt, amiko r az adott település egy jól köľtillratáľollrató, negyed
rnéretrí ľésze kifejezetten nem részesĹil a ľendelkezésľe álló fejlesztési forĺásokból, illetve a
településĹizenreltetési és -ferultaľtási költségekbő1 is nagyságľendileg kevesebb foľrás jut; mindez
tendenciózusan.

Páľ példa:
- a polgármester lakólrelyét jelentő Palotanegyed fejlesztéséľe nagyj ábőL IO-12 milliáľd forľás tudott jutni
2007 -2014 között; eközben a Szegregátunrban ezen idoszak alatt mindossze 15 rrrilliis ,,Íějlesztés'' volt.
2014-ben
- a Palotanegyedben a ,,Jozsefváľos'' című, lakájnédia szeľepét betöltő újság szeľillt csak 2O15-ben25
|akőház újtrl(t) nreg teljesen; ekcĺzben a Szegtegźúunrban 2Oo7 -20ĺ5 kozött maximum 2-3 takőházúiult mes
teljesen.
- a Palotanegyedben egymás után újulnak rneg azutcźlk, teljes ĺrtburkolatcseľével történő útfelújítások
törĹénnek; eközben a Szegregátumban varurak olyan úthibák, melyek lassan 10 évesek, de a leg|cĺbbje is
több hónapos, illetve tcjbb éves.
- a Palotanegyedben az cjnkonrrányzat éptiletek díszkivilágításźnak költségeihez járulhozzél,miközben a
Szegregátumban alig van olyan nap, amikor mindenirol nrűkcjdik akozvi|ágítás.
- a Palotanegyedberr több utcában volt fásítás 2007 -f0I5 kozott; a Szegregátumban egyetlen egy új fa
riltetése seln történ1.
- a Palotanegyedben j árdával együtt is 10 méter széles mellékutcákban volt fasítás; miközben a
Szegľegátumban a2015júliusi ',szupeľvihar'''soľán elpusztult fak pótlása sem tör1ént meg - a131ava|ő
hivatkozással, lrogy ,,a stĺrű, fold alatti kozműhálózat miatt nem lehetséges a fásítás az érintettutcákban''.
Erdekes: a Palotanegyedben nem volt a fásítás akađálya a stĺrtĺ, fcild alatti közmtíháló zat,, meg|éte.
- a Palotanegyedben történő Kortárs Galéria-negyed kialakításáravan 60 rnillió foľint' de például a Bókay
János utcának a SOTE Gyermekklinika és az országos Koľaszülött Centrum előtti útszak aszźnak
útburkolati cseľéjére lassan egy évtizede nincs 30-40 millió foľint!
- a Palotanegyedben zajló fejlesztések apalotanegyedi lakókĺizcisséget szo|gá|jákki, a leheto legnagyobb
méĺtékben - ezze| szemben ha valami töńénik a Szegregćúumban (mint legutóbb a Práte r utcában i
kozmujavításolďcseľék), azok még véletlenül sem csak azza| a cé|Ia|torténnek hogy a Szegregátum
lakosságának jobb legyen... hanem elsődlegesen a Rezsim éľdekeit kiszolgáló fejlesztési pľojektek (pt.
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Coľr,in ttrdáspaľk, Ludor,ika Projekt) érdekében r'alósulnak meg. Vagy épp alrogy aLégszeszuyáľ utca
teľrlezett átrryitása a l(oris utcáig a FIDESZ-szerrtélynek szźtmítő Polgárok l]áza éľdekében.
- 2001-f013 kcjzott a Palotanegyed tobb fejlesztési foľľáslroz jutott, nrint Józsefváľos tobbi ľésze: 20I4_ben
(a r,álasztás ér'ében) Józsefr.áľos Palotaneg.veden kívĹili ľésze úgy jutott alinyi fejlesztési foľľáslroz, nrel1,

több volt, nrin.t a 200]-f0I3 közotti idoszak fejlesztési forĺásaegyĹitt, hogy abból a Szegľegátumnak szillte
semmi nem jutott.
- amíg szó szerint rnirrden kereszteződésberr van téľfigyelő kamera a Palotanegyedben, addig a
kameraľendszet áItal lefedetlen legnagyobb (és 1eginkább összefuggo) terĹilet(ek) a Szegregátumban
vannak.
- és persze a köztertileti rrövényzet-helyzet Józsefváľosban: a Palotanegyedben díszfák kerültek kiültetésľe, a
(Jobbik szavazobázisát jelentő) Tisztviselőteleperr másfél kilométer díszsovérry létesült; eközben a

Szegľegátunrban legfeljebb csak gyomsovćny jott összc.

Ezen kívül egy aljas és álszerrt dolog a,,Ludol,ika Pľojekt'' behazudozásaaz,,orczy negyed''
relrabilitáci őjának. Ug),aliis az egyesek által csak oľbán jarricsárképzojérrek nerrezett Nenzeti Kozszo1gálati
Egyeterrr solra nenr lesz szeľves ľésze a Szegregátum népének életének - a ,,Ludovika Projekt'' sentmiben
nel-n r'áltoztat a Szegľegátttnr lrelyzetéll. Meľt mitől is r,áltozna báľnri pl. a Koľis. a Kálr'ária Vagy a
Diószeghy utcábarr attóI. lrogy azígazgatźlsi elitképző a közelbelr nrűködik? A Nenzeti Kcizszolgáiati
Eg1'etelrr és a Szegregátum olyan szinterr ktilörrĹil el- és ĺ.og is elkĹilönĹilni rninclig is - politikai.
szocio1ógiai, politológiai tekintetében is' rrlillt alrogy a r'asfüggötiy femállásárrak icle.jén Beľlin ke1eti és

rr1'ugati ľésze.

A Szegľegátunr téľképét sajrros háľonr dolog rď1zo\a rrreg aľálrylag poirtosan: a ,,JózsefÝáľos lrrtegľált
TelepĹilésfejlesztési Stľatégia'' 90. oldalán lér,ő térképek, a ',Mega|apoző Stľatégia'' |42. oldďrán lévo
téľkép. va]atnilrt az interneterr feilelhető ,,ágyi poloska feľtőzöttség'' téľképek. E'z soknrindent elmotrd -
tobbek között a jőzsefvárosi FIDESZ-KDNP-Jobbik koalíció' illetr'e Kocsis Máté ,,koľzetvezetői''
tevéken1,5{géľől is... csak épp nem pozitív éľtelemben.

Szór'al: rnikoľ fog véget éľrri a Szegregátummal szenrbeni teľületi apaľtheidpolitika?

Sok szenrpontból elnrond r'alamit az önkoľmányzathozzáá||ćsáról a Klilrikák Metróállomás előtt lévo

,,bódéváros'' kapcsálr: amikor korábban kérđeztęm,lrogy mit szándékszik tenni a nretľóállomás előtti

kaotika (nevezlretném úgy is, hogy,,dzsumbuj'', ,,lepľatelep'') és semmiképp egy euľópai főváľoshozmé|to
áIlapotok felszámolźtsa éľdękében, az önkoľmányzatváIaszaazvo|t,Ilogy ,,az eiáľusítóhelyek erigedély

a|apján létesültek''. Akkoľ a kéľdés az is, lrogy ki, milyerr alapon adott engedély olyan teľületen építmény

létesítéséľe, anrely felvonulási terület a metróállomáson bekovetkezó vészheIyzet rrrűszaki mentése

éľdekében?

Lesz-e téľfigyelő katnera a Szigony és az Apát|.ly István utca kereszteződésébe' illetve olyan, anrely belátja a

Balassa utcát? Ha igen, akkor nrikoľ? Ha nem, akkoľ miért nem?

Mit kír'árr tęnnĺ az önkorrnányzat és a helyi igazgatás aSzegregtńumban egyľe nagyobb néľeteket oltő ágyi
poloskafertőzéslfeflőzöttség felszámolása éľdekében? Mármint a probléma letagadásán, és a Szegľegátum

lakosságának szankcionálásán kívül. . .

Hajlandó-e a helyi ľendvédelem fellépni apl. a Teleki téren a Karácsony Sárrdoľ utcában, illetve a Baross
utca Szigony és Bókay utca kcjzcjtti részén, a Szigony-Práter utcák keresztezodésének környékén napi

rendszerességgel elofoľduló, forgalmat is akadályoző szabá|ýalan parkolások ellen? Mert ebben a

kéľdésben eddig a rendvédelmi fellépésnek felfedezhętętlenek a nyomai.

Budapest, Z0I5lIIl17
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