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Ó

kép vise l ő

A

jogosult

önkormányzati

ügyben

a

polgá rm esterhe z,

az

alpo lgá rmeste rh ez és a bizottság hatásköréve l összefüggésben a bizottság eln ökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet .

Az interpelláló neve:

Lehoczki Ádám

Az interpelláció tárgya: Kisért a múlt, újra konténerváros a láthatáron?
Az interpellált neve:

émeth Angéla polgármester

A Képviselő-testület ül~uár 29.
Az interpelláló

al áírás~

,J

Az interpelláció benyújtásának időpon tj a:

Átadó

b4P

20 19. január

J-A .

Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Asszony !

A tavalyi év utolsó testületi ül ésén többször is szóba került, hogy kríz ishelyzetben

lévő

személ yek részére ko nté nerlakásokat ke llene létrehozni . Többek között az is elhangzott, hogy
ezek a konténerek kísérleti j elleggel. üres vagy
gyorsan és olcsón

te l epíthető k.

szerepeltek az ö tletet j egyző

megüresedő

telkeken létesülnének, m ivel

A szabad területeken feláll ított konténerházak jó megoldásként

képv i selők

tarsolyában.
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Bizonyára sokan emlékeznek arra az

i dőszakra,

am ikor konténervárost terveztek a Pólus

Center és az AsiaCenter közötti területe n. Akkoriban csak komoly

erőfeszítésekkel

sikerült

megakadályozni a kerületi lakosok többsége á ltal egyö ntetüen elítélt ko nténerváros létrejöttét.
A jelenlegi felvetés kapcsán is sok hasonló momentumot, hason lóságot véltem felfedezni.
Nem tudjuk po ntosan, hogy kik és mit telepítenének. Hová, milyen státuszú telkekre
kerülnének az o minózus ko nténerek, na és milyen mennyiségben. Rej tély az 1s, hogy ki
fizetné a

fe lmerül ő

költségeket.

Számomra, ak i a kerületben gyakran beszélek a lakossággal és aktívan tartom a kapcsolato t az
itt

él őkkel

leginká bb az ad aggodalo mra o kot, hogy vajon kik költöznének be ezekbe a

konténerekbe.

Ebbő l

a szempontbó l nézve semmil yen különbséget nem látok az akkori és a

mai helyzet között. Homályos és nem

egyértelmű,

hogy kiknek készülnének ezek a lakhatás i

l ehetőségek.

Márpedig valam i történik. hiszen nemrégen jártam a Pó lus Center melletti üres

területen és

meg l epőd ve

tapasztaltam, hogy egyfajta tereprendezési munkálatok zajlottak a

telken.
A kerületi lakosok szempontjából saj nálatos, hogy a kerület vezetését gyakorló „Kontár Koalíció"
újra és újra kétes

végkimenetelű

projekteknek szeretne megágyazni, természetesen „fü alatt".

Tisztelt Pol gármester Asszo ny!
A fentiek tükrében a

következő

kérdésekre várom válaszát:

1. Támogat-e Ön o lyan projektet, melynek keretében konténervárost hoznak létre a X.V.
kerület bánnel y részén?
2. Milyen terheket ró a lakosságra egy ilyen konténerváros telepítése? Mennyibe kerül ez az
itt élő lakosoknak?
3.

Kik azok, akik beköltöznének a ko nténervárosba? Milyen mértékben érinti a jelenlétük a
kerületben él ő k biztonságát?

önkormányzati képvi selő (Fidesz-KDNP)
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