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Tisztelt Polgarmester Úr!

Mint ezt on is tudja, a hosszú évek óta rendezetlen bérleményijogviszonyhe|yzet ügyében mi Q.'Iégyház
Egyesület) jó négy éwel ezelott tanácsadói szeľzodéstkötöttünk az ĺjnkormźnyzatĺa|,mellyel kapcsolatban
On, az ennek sorsát firtań tavalyi kérdésemĺevá|aszo|tis. Levekében egyebek mellett az źil|,hogy az
',egyesülettel való kapcsolat sajnálatosanmegszakadt,'' amit mi tudomásul is veszünk.

De - mint szeľződott cinkormányzati bérlők és mint felelős állampolgarok - nem vehetjük tudomásul azt a
mfuatarthatat|annźĺváIthelyzetet, ami e ľendezetlen helyzet következtében a mintegy hatezeľnyi béľlakás
építefr'és folyamatosfenntarthatósági áIlagót sújtja, benne a ruég tarékenyebb és kiszolgáltatottabb embeľi
egyébként,márkoľábban, egy koľszerű
élhetőséggel. Ennek atágkérđéskomekmost - melynek ľenđezésére
jogelvekľe
a\apozoti béľlemény-ellenőrzésszükségességébenegyeztiink meg - csak egyetlen
szociális- és
aspektusát emelnénk ki. Ez pedig nem más, mint azon bérleményekhelyzete, melyeket béľlőik sokszor évek, évtizedek óta(!) - nemhogy ''életvitelszerűen'' nem laknak, de sehogy se, ós senkĺ által
nem hasznáIva és ellenőri7ve, azok az enyészet és a bűntizés melegágyaiul szolgálnak. Magam olyan
IakásróI is tudok, melynek bérlőjét haľminc év ĺí,ta(!)nem látta senki, és azőta is a kĹ be. száIlingózó
,,
ólbérlők,, vá|tozatos sereglete lakja a lakást. Ésez még hagyján, de ha a béľleményt- a többnyĺre
azonosíthatatlan személyek - kocsma.diszkó-drogtanya-borďély funkcióban ''hasznosítják,'' akkor már
az elviselhetetlenséggel határos eset foľog fenn. Annyi viszont bizonyosnak látszik, hogy a
vagyonkezelő - a hasznáIó lakhatási jogállásátóJ és összeféľhetőségétől függetlenül - nem tesz érdemi
lépésekete kaotĺkus helyzet felszámolásáľa. Evek óta neki szegezett kéľdéseinkľe,hogy ugyanis
miéľtnem intézkednek a szóban forgĺó béľIeményekrendeltetésszerííhasználatúról, a legttibb' amĺt
mondanak az,hogy a ''bérlő fizeti a lakbért,'' és hogy ''adatvédelmi okokból, a lakó kĺIétérőlnem
adhatunk felvilágosítást.'' Ezen bejelentések soľán, ľendszerint soha nem jutunk el odáig' hogy a
bérbeadĺí-łinkormányzatebbéIi felelőssége ĺs felmerĺĺljiin.Rendszerint letorkolják a panasztevőt, s
űgy á.Jtallátban, a ''renitens, összeférhetetlen lakókat'' vádolj átk az élet- és lakhatásĺ viszonyok
minimumát sem biztosító tarthatat|an áIlapotokért.Ezzel szemben minden ez ĺigyben tudomásomľa
jutott panasz jogosságát csak megeľősíthetem: személy szeľint én sem ismerek precedenst az ez
irányú bejelentések kivizsgálásáľa.
Polgáľmesteľ úr! B;zt a súlyos és sok más akut lakhatási problémával eryiitt rendezésľeváró
problémaha|mazt- melyről négy éwel ezelőtt On, a dolgozószobájában azt mondtaz ,,...és két héten
beliil uz asztalomon legyen afeladat elvégzésérőlszólő jelentés,,, . mi azza| a reménnyel táľtuk on eIé,
hogy a neppeľek és más, a kiszolgáltatottak ínségévelvisszaélők ne lehessenek bérházaink amrĺgy is
vészesen leľomlott embeľi élhetőségénekgátlástalan megrontói és vámszedőĺ! Csak gondoljon bele!
iMit érez az a - báľmilyen okbĺól - kilakoltatás rémévelkÍizdő lakó, aki a fentebb máľ említett díszes
,,intézménvek'' valamelyikének a ''haszonélvezőjével'' naponta akad tissze, s ha netán mégĺs
kilakoltatj ák, a részeg tÍvornya s a betépett zombik üvłiltése kísériszomoľúÍLtjőLt.
Nem folytatom, mert ez a komplex problémaha|mazmégszámos - részben mindkét szerződatfél részére
felróható - mulasztásos jogsértéstis tartalmaz,me|yekmegoldásáhozmegkéne próbálni a legegyszenibb
módot: akétféIkcizötti szőértést. Ennek reményébenvarjuk valódi megoldásokntbelźÍható időn belüI
kilátásba he|y ező v á|aszát.
Ti szteiettel, Buđaházy Gusztáv,
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