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Tisztelt Polgármester Úr!

Az

a|ábbi levéllel azt szeretĺémszemléltetni, hogy atágabb éľtelemben vett témánkbafi, az önkormányzati
bérlakásokéban, folyik ugyan - érdemi egyeztetésnek aligha nevezhető - levelezés a lakók és az
''illetékesek'' közĺĺtt, azoĺban ezek semmi, néven nevezhető eredményt nem hoztak a bérlakások akut
problémakarében. A divízióvezető asszony például azt javasolta, hogy egyeztessünk a nemrég kinevezett
un.lrrízishózmesterekkel és továbbadta az ügyet Németh Zo|ttln váľosüzemeltetési vezetőnek. ott azonban
kidertilt, nincsenek szaĺcĺnailagképzett hózfelag,,eĺők, csak - heti hórom alkaĺommal - háztakarítói
feladatokat ellátó személyek. Következésképp a Magdolna 12, sz.lakóépület az októberi đrograzziaután, a
legjobb úton van űgy - építettállag, mint a benne lévő embeľi élhetőség teljes szétesése,dezintegrációja

felé.

Íme egy Ievél, azokkozu|' melyeket ez ügyben Kavasánszki Diánának írtam,de mutathatnék az Alföldi
Györgynek és másoknak írott - megválaszolatlan vagy érdemivźiasznélkülhagyott- leveleket is. És
egyiket sem ún. ''saját iigyben;'' mindet felkérésre.A kéľdésmáľ csak az,hogy ki, mit tekint ''saját
tigynek."
Tisztelt Divízióvezető Asszony!
mú|t héten - nyiĺván nem az Ön tudta nélkü| . képvise|tjeim nevében egy beszé|getésen vettem részt Németh Zo|tán
igazgatóhe|yettes úrra|, e|sősorban a Magdolnal2. sz.lakoházat érinhő kérdésekben. Abeszélgetésró| írásos
jegyzőkonyv is készÜ|t, me|yet - mindkét fél á|ta| aláíratva . remé|em, képvise|tjeimnek ĺs be tudok mutatni. Mive| tehát a
jegyzőkönyv még nem á|| a rende|kezésünkre, és az abban fog|altakró| ąsak szóban tudtam tájékoztatni megbízóimat,
néhány, a tárgya|ások a|apját képező érvünket, ez úton ĺs szeretnénk leszögezni.

A

1. Azt az önkormányzati á||áspontot, ti., hogy a házfe|Ĺigye|ő - azérvényben |évő adatvéde|mi rende|kezések érte|mében nem bírhat hivata|os tudomással az ott |akók kilétéről, nemcsak téves jogérte|mezésnek tartjuk, de mint a feladatkore
lényegévelossze nem egyeztethető tévértelmezést,kategorikusan cáfoljuk. Ehhez még fe|kért szakértőnk - az
önkormányzat á|ta| korábbi munkánk során mel|énk rende|t ügyvéd - szakérte|mét is csak cáfolatunknak a megbeszé|ésen
tortént szóbe|i e|hangzása után vettÜk igénybe, aki, más szakértőve| egyetemben, érve|ésÜnkigaza me|lett ál|t kĺ.
2. A beszé|getéssorán fe|merü|t kérdésre pedig, hogy a korábban meghirdetett házfelugyelői munkakor e||átására annak
meghirdetésekor miért nem jelentkezett tő|ünk va|aki, az a|ábbiakat adjuk elő.
Mint ez környék szerte koztudott vo|t, a házban |év<ídrogforga|mat a korábbĺ, az onkormányzat á|ta| kinevezett házfe|Ügyeló
koordiná|ta, az, aki most már |akat alatt van, de korábban - minden, a többnyire Önöknek tett bejeĺentés dacára érinthetet|ennek és sérthetet|ennek számított. Ez, minden épelméjĹi|akó előtt' mint.'magátó|értetődo'' tény, te|jesen
nyi|vánvaló volt. Ezért - amikor a házbe|iek engem megkerestek - magam tanácso|tam, hogy addig nem ĺátom érte|mét
semmi effé|e pá|yázatoň va|ó részvéte|nek,amíg e nyilvánvaló s(tlyos töruényszegés okai ke||ően nem tisztázodnak. Nos,
most - ha nem is a kellő nyilvánossággal,de - számunkra azért e|ég egyértelműen igazo|odtak e|ozetes fe|tevéseink, és
nemku|önben egy ilyen, az akkoi pá|yázaton va|ó részvéte|unk számunkrakockázatos vo|ta is. Már csak azért is, mert mi
híján vagyunk befo|yásos támogatóknak, s je|oltjeink kozott csak feddhetet|en e|őéłetű ott lakók vo|tak.

Álláspontunknak ugyanis csak másodrendű cé|ja az, hogy egy, a kÖreinkbĺí|va|ó, és a ház további műkodését a nap
huszonnégy órájában kÖvetni képes szemé|y |ássa e| az ottani házfe|ügye|et nem éppen konnyĹi munkáját. Az elsőrendű cé|
nem más, mint äz, hogy párhuzamosan megteremtsük egy, a ke||ő szakmai e|várásoknak megfe|e|ő, és egy korszertĺ
szociális - joge|vi környezetben funkcionáló házfelügye|eti rendszer a|apvető feltéte|eit, me|ynek szi|árd a|apja csak egy
hasonló e|vek szerint szervezett, szigoruan szakszerű és ŕel7.es korĺi bérleményijogviszonyrendezés |ehet. Az és o|yan,
ame|yet a mi közreműködésÜnkke| készítette|ő az onkormányzat, s me|yet dr Kocsis Máté po|gármester szemé|yesen
bocsátott a képvise|ő-testĹilet színe elé, - csak azért, hogy mĺndezt pár hét mÚ|va, saját apparátusa verje szét. Am ha
mégis, semmi sem |ehet o|yan fontos, hogy azt egy civi| egyesü|et segítségéve|valósítsák meg, hát rajta, csiná|ják meg
onök!
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szakéńelmen és a szi|árd e|hivatottságon kívüĺegyébként,már csak a |akosság fe|tét|en biza|make|| hozzá. Mert á||ítom,
ha csak egy is hiányzik a háromból, hát dő| az egész, s továbbra is fo|ytatódik a főváros be|terti|etén az építettÖrokségnek
- benne a még torékenyebb-.emberi é|hetőségge| - aza rohamos pusztĺtása, me|y - á|lítom! - kozel s távo| tájainkon, pé|da

né|kÜ|va|ó! EMBEREKRo|vaN sZŐ, ÉRTIK, EMBEREKRőL!

Tiszte|ette|, Budaházy Gusztáv, megbízott |akossági képvise|o
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