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Tisztelt Képviselő-testü let!
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 25. napján megtartott ülésén
meghozott 1101/2020; 1102/2020; 1103/2020; 1104/2020; 1105/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozatokban foglaltak szerint
az alábbi tájékoztatást adjuk a tisztelt Képviselő-testület részére:
A FIDESZ-KDNP XV. kerületi frakciójának alulírott tagjai 2020. augusztus 31. napján kelt levelünkben fordultunk Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, amelyben tájékoztattuk Miniszter urat megbízatásunkról és
szándékunkról, továbbá mellékeltük a vonatkozó határozatok másolatait. Ezen túl levelünkhöz sajnos sem müszaki tartalmat,
sem költségvetést, sem közelítő költségbecslést sem tudtunk mellékelni, annak ellenére, hogy a bizottsági előkészítő
szakban felhívtuk az előterjesztésnek ezen hiányosságaira a figyelmet. Arról sem tudtuk tájékoztatni a Miniszter urat, hogy a
határozati javaslatokban nevezett utak milyen hosszúak, az egyes utaknak mekkora a felújítandó felülete, valamint milyen
mértékű az elhasználódás, azaz mekkora mértékű lesz a felújítás, valamint utanként mekkora volna a felújítási költség, amely
iránt kérést kellett a megbízatásunk alapján előadnunk, ugyanis az ezekre vonatkozó kérdéseinkre semmilyen érdemi választ
nem kaptunk az Önkormányzattól a levelünk elküldéséig. Arról sem tudtunk információval szolgálni a Miniszter úrnak, hogy az
előterjesztésben szereplő közterületek bármelyike is bele esik-e a 2020. május 27-i főpolgárm esteri döntés alapján elvégzendő
felújításba, avagy sem, hiszen ezen kérdésünkre sem adott választ az Önkormányzat.
A szeptember 9. napon érkezett önkormányzati válasz is a legnagyobb sajnálatunkra sem volt teljes körü, ugyanis abból
továbbra sem derült az ki, hogy mekkora aszfaltozandó felületet érintenek a kérdéses utak, és még hozzávetőlegesen sem
határozza meg a válaszlevél az előre látható költségeket. A kettős finanszírozás esetleges elkerülése érdekében arról sincsen
semmiféle adat, hogy a 2020. május 27-i főpolgármesteri döntéssel érintett-e bármelyik útszakasz, akár egészben, akár
részben. A Rákos úton az elmúlt évben három kisebb szakaszon történt teljes szélességben talán 200 m hosszúságban (erre
sincs adat) egységes burkolatjavítás (Rekettye utca és a lámpás kereszteződés közötti szakasz egyes részeit érintően, ahol
a csatomaszemek rossz behelyezése miatt heteken belül az új aszfaltot is meg kellett bontani), nem tudni arról sem, hogy az
a szükséges mélységű, alapzatot érinti-e avagy sem, vagy itt is új alapozásra, aszfaltozásra volna szükség. Arra viszont
rávilágított az önkormányzati válaszlevél, hogy az előterjesztés gyakorlatilag semmiféle háttéranyagot nem tartalmazott, csak
egy mindenki által hozzáférhető jogszabályt.
Összegezve, hiába jeleztük az Önkormányzat felé a megbízatásunk teljesítéséhez szükséges információk
szükségességét, azokat érdemben a mai napig, azaz 2020. október 6. napjáig nem bocsátották rendelkezésünkre, így
azokat nem tudtuk továbbítani a Miniszter úr felé. Csak bízni tudunk abban, hogy legközelebb sajtóüzengetés helyett
a kerület érdekében érdemi egyeztetésre és együttmüködésre lesz kész a jelenlegi baloldali kerületvezetés.
Természetesen a jövőben is nyitottak vagyunk az együttmüködésre a kerület érdekében !
Budapest, 2020. október 6.
Tisztelettel:

..b.o.J..ui 01.rt...b\
„.

Bakos Mária Magdolna

~tt·

··············· ··;··········„
Lehocz i Adám

/A- L

........ .... .~ ... ......
dr. Szalay Kornél Géza

/

„„„„ . „.„.Mih/~„~~é
...~ .

/Juk
„
J.
b
.f..'
Cson~~;ló

