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Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgánnester Asszony!
Mint tudjuk a kerül et lakossága ebben a hónapban értesült egy újabb lakáspályázat
kiírásáról az önkormányzat részéről. Ez az utóbbi napokban tapasztalatom szerint igen
erős felbolydulást váltott ki. E lakáspályázat célj a szűkös l ehetőségeinken belül a
ke1ületben é l ő és kerületen kívüli párok által némi fi atalítással el őseg íten i bö lcsődei ,
óvódai és iskolai kihasználatlan férőhelyeink feltöltését. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez
egy rétegpályázat, ami ebben az évek alatt kialakult lakásínséges időkben problémát
okozhat a lakásra várók széles körében. Az elszabadult albérleti árak, ami után nem
mellesleg feltételezhetően a legtöbb bérbeadó nem adózik, az igen magas bérleti árakat
nem követő jövedelmi viszonyok, a szűkös, többgenerációs együ ttélések, mind olyan
körülmény, ami meghaladj a az önkormányzatok lakásigénykielégítési képességeit. A
konnány meghirdette a családok évét, de ezen a téren semmit ne m tesz, hangzatos
programjaival csak a tehetőseket segíti. Gond nélkül kilakoJtat családokat, gyerekeket,
míg az al apvető lakhatási j ogot nem bi ztosítja az aITa rászorultaknak, és az erre
fordíthatandó pénzeket kilapátolj a az országból számolatlanul.

Ezért kérdezem:
l ./ Mennyi az a jelenlegi lakásszám, ami normális lakhatási körülményeket biztosítva
felújítási kötelezettséggel kiadható, és pályázatokra kiírható?
2./ Mennyi kiad.hatatlan szanálásra váró lakás van az üres lakások állományában?
3./ Az elmúlt 1 évben hány pályázat került kiírásra, és pályázatonként hány lakásra
lehetett pályázni?

4.1 Hány méltányossági kérelem érkezett be az elmúlt 1 évben,

ebből

mennyi került

elutasításra, mennyi oldódott meg, és mennyien várnak megoldásra?

5.1 Kíván-e az önkormányzat változtatni a pályázatok kiírásának gyakoriságán és
rendszerén, kiváltképp a szociális bérlakások pályáztatása terén?

Várom válaszát!

Budapest, 2018. 12.03.

Tóth Veronika
képviselő

