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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Emberi Erőforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Vajon meghallja a kormány Püspökladány segélykiáltását?" címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Püspökladány város lakói végső elkeseredésükben kerestek meg pár nappal ezelőtt. Sajnos
meglehetősen ,,deja vu" érzésem volt egy tavaly áprilisban, a választókerületemben történt
kísértetiesen hasonló eset miatt.
Történt akkor ugyanis, hogy több sümegi és csabrendeki lakos keresett meg azzal a hírrel,
hogy a nyírlaki kastélyban elhelyezett pszichiátriai betegeket településükre szeretnék
költöztetni erre a célra felépített és felújított családi házakba. Az ügyben akkor a fenntartó
lakossági fórumsorozat keretében kívánta a helyiekkel megértetni, miért lenne ez optimális a
betegeknek és a lakosoknak egyaránt, azonban olyannyira nem sikerült hitelesen előadni,
hogy az egyre nagyobb felháborodás miatt a fórumsorozat megrekedt és a kitagolás nem
valósult meg. A lakossági fórum az alábbi linken megtekinthető.
http://8300.hu/2017/04/27/lakossagi-forumsorozat-indult-nyirlaki-kastely-ugyeben/
Az egyik a fórumon jelen volt Dr. Pintér Orsolya neurológus, pszichiáter is, aki szakmai
szempontból közelítette meg a kérdést. A doktornő szerint a baj ott kezdődik, hogy sokan nem
is tudják, mit takarnak a pszichiátriai betegségek. Elmondta, hogy az esetek nagy részében a
pszichiátriai betegek 60%-a skizofrén, hasadásos elmezavarral küzd, amely 20-30 éves kor
között kezdődik, nem gyógyítható, csak tüneti kezelés lehetséges. Ezek a betegek állandó
felügyeletet igényelnek, hiszen hangokat hallanak, téveszméik vannak, így magukra és
másokra is veszélyesek lehetnek. Sok esetben próbálják a betegek kijátszani az ápolókat, hogy
ne kelljen bevenni a gyógyszerük, de egyes betegeknél még a gyógyszerrel sem múlnak el
azok a tünetek, amelyek veszélyt okozhatnak. Hozzátette, hogy ennek ellenére arányaiban az
egészséges emberek között lényegesen gyakoribb az élet elleni erőszak. A pszichiáter vitatta,
hogy a családi otthonokban jobbak lennének az életkörülmények, mint a jelenlegi intézetben,
hiszen annak ellenére, hogy a kastély régi, csodálatosan rendbe van téve, a betegek ott
tökéletesen el vannak helyezve a kritériumoknak megfelelően, és jól is érzik magukat. A



doktornő úgy látja, hogy jogos egy kicsit a félelme azoknak, akik ellenérzéssel vannak az
előterjesztés iránt, mivel ilyen rövid idő alatt nem lehet ilyen kérdésben dönteni. Példaként
említette a munkaerőhiány problémáját, hiszen az intézményekben jelenleg is munkaerőhiány
van, annyi dolgozó sincs, mint amennyi most kellene, nemhogy a duplája. Nagy problémának
tekinti, hogy gyakran csak két ápoló jut éjszaka a betegekre, ami nem veszélytelen. Ennek fő
okaként az elképesztően alacsony fizetést jelölte meg. Feltette végül a kérdést: Kinek az
érdeke az, hogy kitelepítsék a betegeket családi házakba egy jól működő intézetből?

Az ÉFOÉSZ elnöke, Gyene Piroska az alapvető jogok biztosához fordult, indítványában a
fogyatékossággal élő személyek nagylétszámú intézményi ellátásának kiváltására irányuló
program előkészítésének és megvalósítási folyamatának átfogó, alapjogi szempontú
vizsgálatát kérte az ombudsmantól.

,, Tapasztalataink azt mutatják, hogy az értelmifogyatékossággal élő embereket érintő, valaha
volt, legnagyobb, közel 85 milliárd forint uniós forrást felhasználó fejlesztési projektek
tervezése és megvalósítása nem elsősorban az érintett, fogyatékossággal élő emberek érdekeit
szolgálja. A tervek alapján 2018. december 31-ig 2500, 2021. december 31-ig 7500 ember
költözése várható. "- olvasható a beadványban.

Az indítványban (teljes terjedelmében elérhető: itt) felsorolásra kerülnek azok az indokok,
amelyek az ÉFOÉSZ szerint aggodalomra adnak okot, és alapjogi visszásságokat vetnek fel.
A szövetség a kiváltási folyamat elindulása óta figyelemmel kísérte a fejleményeket, és az
azokkal kapcsolatos szakmai javaslatukat rendre eljuttatták mind az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága,
mind az intézményeket fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé. Az
ÉFOÉSZ szakmai véleményét nem vették figyelembe egyáltalán, sőt, eltérő álláspontja miatt
az érdekképviseletet teljesen elzárták az érdemi részvétel lehetőségétől. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkársága, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mélyen hallgat a
kitagolással kapcsolatos információkról, tájékoztatást, szakmai állásfoglalást hiába keresünk
honlapjukon.

A kiváltási program egyik legnagyobb problémájának a lakók megfelelő felkészítésének
hiányát tartja a szervezet. Érdekes módon erre nem jutott állami forrás, pedig a kiváltásnak ez
egy rendkívül fontos eleme. ,,A végrehajtásra irányuló eddigi tevékenységek és a hozzánk
eljutott információk alapján úgy látjuk, hogy a fenntartó részéről a lakók tényleges
felkészítésére, sem program, sem valódi szándék, sem pedig forrás nincs. - állítja a szövetség
elnöke. A lakók felkészítése kapcsán nem csak a praktikus, mindennapi élethez szükséges
ismeretek átadására kell gondolnunk, hanem a pszichés gondoskodásra is, amely
biztonságossá teszi egy sokszor évtizedek óta intézetben élő ember számára a kiköltözést,
életformája, szűkebb és tágabb környezete teljes átalakulását."

Egyrészt aggályos az értelmi fogyatékos személyek kiszakítása megszokott környezetükből
megfelelő felkészítés nélkül, másrészt szükséges és fontos a társadalom érzékenységének
növelése, az önkormányzatok támogatásának elnyerése, a szűkebb és tágabb lakókörnyezet, a
lakók felkészítése a kitagolással összefüggő változásokra. A program megfelelő előkészületek
nélkül kíván végrehajtani egy ilyen nagy horderejű szociális változást. Az ÉFOÉSZ arra is
felhívta a figyelmet, hogy a pályázatoknál a kiváltás során hátrányosabb helyzetbe kerülnek a



súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek, pedig a fogyatékos személyek
megkülönböztetése fogyatékosságuk mértéke alapján tilos és elfogadhatatlan.

A püspökladányi lakosok az elmúlt napokban levélben kerestek meg, melyben részletesen
leírták a településükön zajló kitagolással és annak folyamatával fellépő aggályaikat. A levelet
teljes terjedelmében csatolom tisztelt Miniszter Úrnak.

Kérem tisztelt Miniszter Urat, a félreértések és a félinformációkból adódó még nagyobb
lakossági felháborodás elkerülése érdekében a lakosok által küldött levelet olvassa el, az
abban feltett valamennyi felvetésre válaszolni szíveskedjék, melyek a következők:

Hogyan biztosítják a bentlakókfelügyeletét és a város lakóinak biztonságát?

Rendszeres gyógyszerszedés mellett hogyan lehet alkoholtfogyasztani, annak milyen

káros következményei vannak a betegekre és közvetlen környezetükre, például:

agresszió, bántalmazás, depresszió?

Mikor és hogyan valósult meg a lakosság érzékenyítése? Szíveskedjenek azt a

dokumentumok bemutatásával hitelesíteni.

A lakókfelkészítése hogyan történt, egyáltalán megkérdezte-e valaki, hogy több év,

esetleg évtizedek után akar-e valaki ilyen nagy mértékű, az egész életére nagy hatású

változást? Volt egyáltalán választási lehetőségük?

Ki a felelős azért, hogy a helyzet eddig jutott? A Püspökladány Város Képviselő

testülete és polgármestere közül ki és mikor hagytajóvá a pályázatot, ki és mikor lett

első alkalommal értesítve a pályázatról? Ki a projektmenedzser, szakmai vezető,

pénzügyi vezető, akiktől információt lehet kérni, hogy hol tart a pályázat? Ki a

felelős a kommunikációért? Hol és hogyan lehet betekinteni a pályázat

könyvvizsgálóijelentésébe? Hol vannak a szórólapok, a jegyzőkönyvek, jelenléti ívek
a tájékoztatástól?

Hogyan utasíthat el a HBMSzGyF egy lakossági kérést, ha afórumon elhangzottak

szerint neki nincsen döntésijogköre a pályázatban?

Várom Miniszter Úr érdemi válaszait.

Budapest, 2018. szeptember 6.

Tisztelettel:

Rig Lajos
országgyűlési képviselő
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2018 júliusának utolsó napjaiban szembesültek a közvetlen lakókörnyezetben élők azzal, hogy

Püspökladányban a Bene Gyula utcán elkezdődött egy építkezés, melyről senkinek nem volt

információja. Némi informálódás után kiderült, hogy egy uniós projekt (EFOP-2.2.2-17-2017-

00013 azonosítószámú ,,Jobb, mint az Otthon - Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar

megyében") keretében pszichiátriai betegek számára épülne itt két lakásotthon 23 fő részére.

Az építésre szánt telek a város központjában kb. 8000 m2 -es terület (kiderült, hogy állami

tulajdonban van), amely szomszédos lakóházzal, általános iskolával, idősek otthonával, és

közelében óvoda, középiskola és kocsma található.

Az eset kapcsán a környék felháborodott lakossága 2018.08.03-án úgy döntött, hogy petíciót

fogalmaz meg, melyet kevesebb mint 3 nap alatt 934-en írtak alá a településen.

2018. augusztus 6-án a korábban említett petíciót átadtuk Rásó János alpolgármesternek, aki
továbbította a település polgármesterének.

2018. augusztus 8-án egy 20 fős csoport, akik a Bene Gyula utcán és környékén élnek,

felkeresték a polgármestert. Megkeresésük célja a Petícióban foglaltak elmondása mellett a

lakossági fórum mielőbbi megtartására irányult. A lakosok csoportja írásbeli kérelmet nyújtott

át a polgármesternek, melyben kifejezetten kérték a lakossági fórum munkaidőn kívüli

megtartását, illetve az arra való felkészülési idő figyelembe vételét. A polgármester ígéretet

tett, hogy a kérést tolmácsolja az SzGyF illetékesei felé. Továbbá ígéretet tett, hogy ha aznap

(2018.08.08.) 12 óráig nem jelez vissza az illetékes szerv, akkor csak a következő héten
valósulhat meg a lakossági fórum.

Aznap 15 óra 47 perckor a település honlapjára felkerült a lakossági fórum meghívója.

(http://www.puspokladany.hu/; http://www.puspokladany.hu/hirek/meghivo20180810.pdf) A

meghívóban szereplő dátum és időpont mind ellentmondott az aznapi ígéretnek, ezzel

semmibe véve a lakosok kérését. Ez afurcsa eljárás olybá tűnt, mintha a lakossági fórum nem
a lakosokról szólna, esetleg nem a lakosoknak szólna.

Ennek ellenére a városlakók minden erejüket felvonultatva, önerőből (humán erőforrás illetve

pénzügyi erőforrás) önkéntesekkel szórólapok segítségével kevesebb, mint 48 óra alatt

megpróbálták értesíteni a közel 5000 háztartásban élő helyieket. A Polgármesteri Hivatal

csütörtök reggel - látván a lakosok elszántságát - szórólapokat juttatott el a Bene Gyula utca



környéki utcákba, de nem az egész településre. Akkor most a lakossági fórum, lakossági

fórum, vagy csak pár utcányi fórum?

Annak ellenére, hogy kevés idő állt a fórum megszervezésére, és ez nem a lakosok feladata,

illetve annak ellenére, hogy a fórum a nap legmelegebb időszakában és munkaidőben volt,

mégis közel 250 ember vett rajta részt. (Több környező településen, ugyanezen projekt

kapcsán esti időpontot sikerült találni és megfelelő szervezettséggel meghívni a lakosságot,

pl.: Szerep, Derecske.)

Így 2018. augusztus 10-én 13.00 órakor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú

Bihar Megyei Kirendeltsége lakossági fórumot tartott településünkön a fenti tárgyban.

(https://www.youtube.com/watch?v=OsCJSMpGkfM&t=48s) A lakossági fórumot dr. Verdó

György igazgató tartotta több szakember bevonásával. A lakosság részéről közel 250 ember

vett részt. (A részvételt nem a jelenléti ív mutatja, hanem a videófelvétel, mivel a lakosok,

félve a negatív következményektől, nem merték aláírni a jelenléti ívet.) A fórumról készült

videó csatolása szükséges volt, mert hűen tükrözi a meghívó fél szakmai felkészültségét. Ezen

fórumon két olyan -a pályázattal kapcsolatban megtartott- lakossággal való találkozásra

hivatkoztak, melyek időpontja szintén munkanap délelőttjére esett (2017.04.06. 10.00 óra és a

,,Nyitnikék" rendezvény 2018.03.13.), így az érintettek nem is tudtak részt venni rajtuk.

Annak előkészítése nem biztosította a lakosság megfelelő tájékoztatását.

A projekt címe (,, Jobb, mint az Otthon") többértelmű, nem alkalmas arra, hogy felkeltse az

érdekeltek, a lakosság figyelmét annak tartalmára.

A lakossági fórum nem mondható sikeresnek több szempontból sem. Egyrészt nem volt olyan

válasz, mely a feltett kérdésre tényleges felelet lett volna.

A fórum szervezőinek viselkedése elég aggályos volt. Közel sem nevezhető partneri, esetleg

segítő szándékúnak. A sikertelenség ellenére nem kaptunk egy újabb időpontot, amikor is újra

közelíthetőek lennének az álláspontok.

Ezt igazolja, hogy az igazgató szóbeli ígéretet tett a ,,4 raklapnyi dokumentum" (szó szerinti

idézés) betekinthetőségére oly módon, hogy azt eljuttatja a település polgármesternek. 2018.

augusztus 31-ig a polgármester tájékoztatása szerint a hivatalba ez az anyag nem érkezett

meg.

A fórumon elhangzott kérdéseink mind valós kétségeken alapulnak, és mint a pályázat

Szakmai Tervében is szerepel, kiemelt figyelmet kell hogy kapjon.



Szakmai Terv Az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra

való áttérés fejlesztése - intézményi férő hely-kiváltás című felhíváshoz ,,Jobb, mint az Otthon"
Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar Megyében:

,,A projektnek több közvetlen és közvetett célcsoportja van. A harmadik szintet a társadalom

képviseli. Közvetlen célként a fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai és

szenvedélybeteg embereket körülvevő, velük mindennapos kapcsolatban álló szűkebb

környezet fogalmazódott meg. A kiváltás folyamatában kulcsfontosságú szerepe van a

kiköltöző intézményi lakók szomszédainak, valamint a lakosság véleményének is.

Továbbá a 78. oldalon a pszichiátriai betegségek fogalmát illetve jellemzőit ismerteti. És

akkor megkérdezik, hogy miért vagyunk előítéletesek a pszichiátriai betegekkel szemben?

A fórum vendégei több tekintetben is ellentmondásos információkat mondtak nekünk:

-az otthonok lakói 24 órás felügyelet alatt lesznek, szoros a napirendjük, ugyanakkor

integrálni akarják őket a társadalomba, hogy ők is úgy élhessenek, mint az átlagemberek:

boltba mehetnek, ügyeket intézhetnek stb. Márpedig ha ez így van, lehetetlen mindegyikőjük

mellé segítő felügyeletet biztosítani. Hogyan biztosítják a benntlakók felügyeletét és a

város lakónak biztonságát?

-elhangzott az is, hogy manapság már olyan kiváló gyógyszerek vannak, melyek rendszeres,

kontrollált szedésével ezek a lakók tünetmentesek, semmiben nem különböznek egy

egészséges embertől. Kijárkálva akár a közeli kocsmában, akár a kisboltban alkoholt is

vehetnek, amit viszont már biztosan nem szerencsés a gyógyszereikre elfogyasztani.

(Ellentmondásos, hogy míg az iskoláktól csak meghatározott távolságban lehetnek

dohányboltok, addig a kiskorú fejlődésére nem hathat negatívan az, ha pl. pszichés, esetleg

alkoholizált beteget kell, hogy lásson nap mint nap az iskolából hazafelé menet) Rendszeres

gyógyszerszedés mellett, hogyan lehet alkoholt fogyasztani, annak milyen káros

következményei vannak a betegekre és közvetlen környezetükre, például: agresszió,

bántalmazás, depresszió?

-álságos az SzGyF munkatársainak véleménye abban, hogy míg bennünket a fenti érvek

ellenére kirekesztőnek, intoleránsnak nevez, addig egyenként megkérdezve már senki nem

szívesen kerülne hasonló helyzetbe. Mikor és hogyan valósult meg a lakosság

érzékenyítése, szíveskedjenek azt a dokumentumok bemutatásával hitelesíteni?

-abból kiindulva, ahogyan minket, városlakókat nem tájékoztattak, illetve csak formálisan

lepapírozva történt meg az ,,érzékenyítésünk", megkérdőjelezhető a leendő lakók felkészítése

egy teljesen új életre, teljesen új helyszínen, környezetben. Ezek a felkészítések sokkal



hosszabb időt igényelnének a szituáció minden szereplőjének körültekintő bevonásával.

Nehéz elképzelni, hogy a környezetéhez már hozzászokott (mostak, főztek, takarítottak rá),

ott magát biztonságban érző pszichiátriai ellátott egyik hónapról a másikra megérti és

gyakorolja az önálló életet, a napi tevékenységeket, eligazodik egy számára addig ismeretlen,

új közegben. A lakók felkészítése hogyan történt, egyáltalán megkérdezte valaki, hogy

több év után esetleg évtizedek után akar-e valaki ilyen nagy mértékű, az egész életére

nagy hatású változást? Volt egyáltalán választási lehetőségük?

Azt gondoljuk a fent leírtak alapján, hogy a projekt ezeket a humán vonatkozásokat nem kellő

körültekintéssel és alapossággal vette figyelembe akkor, amikor az otthon leendő lakóit és a

városlakókat átlépve, érdekeiket nem egyeztetve jutott döntésre az otthon megépítését

illetően. A nyíltnak, őszintének és részletesnek egyáltalán nem mondható tájékoztatóknak és

,,érzékenyítő eljárásoknak" az elmaradása, a fogalmak összemosása, a lakosság

előítéletességére hivatkozás azt jelzi, nem rendben történtek a dolgok. Nem tartjuk

normálisnak és elfogadhatónak, hogy egy már régóta kialakult lakóközösség nyugalmát ilyen

előkészítetlenül zavarják meg, semmibe véve a jogaikat. Ki a felelős azért, hogy a helyzet

eddig jutott? Miért gondolják, hogy a városlakóinak kevesebb jogaik vannak, mint más

embercsoportnak? A Püspökladány Város Képviselő-testülete és polgármestere közül ki

és mikor hagyta jóvá a pályázatot, ki és mikor lett első alkalommal értesítve a

pályázatról? Ki a projektmenedszer, szakmai vezető, pénzügyi vezető, akiknek napi

szinten képben kellene lenniük, hogy hol tart a pályázat. Ki a felelős a

kommunikációért? Hol és hogyan lehet betekinteni a pályázat könyvvizsgálói

jelentésébe? Hol vannak a szórólapok, a jegyzőkönyvek, jelenléti ívek a tájékoztatástól?

Ezekről is beszámoló kötelesek a pályázatkiírók felé. Vagy majd utólag elkészül, ahogy

ők emlékeznek rá?

Álságos azt állítani, hogy egy városközpont képét épp egy pszichiátriai otthonnal lehet

vonzóvá tenni, nem is véletlen, hogy a legtöbb helyen a települések kevésbé frekventált

részére építik ezeket az intézményeket (Szerep, Sárrétudvari, Derecske). Ezzel nem azt

mondjuk, hogy egy erdő közepébe, kőfallal körülvéve, egy szigetre, mocsárba vagy egyéb

külterületre száműznénk ezeket az ellátottakat. Épp az lenne a döntéshelyzetben levők

feladata, hogy mindezen szempontokat figyelembe véve találjanak optimális megoldást.

Nyilván ez több időt, energiát kívánó előkészítő munkát igényel, nem úgy, mint a fennálló

helyzet, melyben kényelmes és gyors lerendezését jelentette az ügynek, hogy az állami

tulajdonú telekre nem kell építési engedély, más, rugalmasabb szabályok vonatkoznak az
építésre.



Mindezek arra utalnak, hogy a pályázatban kiírtakkal ellentétben

(,, Érzékenyítőtevékenységekkel kapcsolatos elvárások:

Az érzékenyítő tevékenységek célja, hogy erősítse a helyi közösség befogadó készségét, a

lakosság támogató hozzáállását, ezzel megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. A

kommunikációs és a közösségi munka révén a pozitív, elfogadó hozzáállás megerősíthető, a

kiváltás eredményeinekfenntarthatósága biztosítható. A tevékenységek közé tartozik a lakók

és támogató környezetük, valamint a támogatott lakhatások szomszédságai, illetve a helyi

közösségek tájékoztatása többféle kommunikációs csatornán keresztül. " Forrás: a pályázati

felhívás) nem teremtették meg a feltételeit annak, hogy a helyi lakosságot érdemben

felkészítsék a projekt elfogadásával kapcsolatban.

A probléma megoldására lakossági ajánlat érkezett: Kiss Albert térítésmentesen felajánlott

több telket, hogy a beruházás ott valósulhasson meg. Erről a részletes információ eljuttatását a

püspökladányi önkormányzat vállalta. A felajánlott telket a HBM SzGyF elutasította. Hogyan

lehet elutasítani valamit 3 nap alatt, ha az előkészítő munkákra még annyit sem

szánnak? Hogyan utasíthatja el a HBM SzGyF a kérést, ha a Fórumon elhangzottak

szerint neki nincsen döntési jogköre a pályázatban?

További bizonyíték arra, hogy lakosságot szisztematikusan félrevezették a projekttel

kapcsolatban, hogy a szóban forgó építési telket olyan módon osztották fel, hogy közvetlen

szomszédi kapcsolatban ne legyen az építési terület az itt lakókkal. Olyan telekrészt

választottak le, amely mérete miatt alkalmatlan beépítésre. A tervek szerint az épületeket

utcafrontra építenék, ami miatt nem illeszkednek az utcaképbe. Ezek lakóépületként lettek

bejelentve (a fórumon családi házként, lakóházként emlegették az előadók), holott ez egy

állami fenntartású és szakembereket foglalkoztató intézmény, melyre nem a lakóépületre

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Egy pályázat megvalósítása felhatalmazza az

államot, hogy saját önös érdekei miatt eltérő, kedvezőbb jogszabályi környezetet

teremtsen magának?

Ellenérzéseinket azok a szabálytalanságok is erősítik, melyek az eddigi építési munkák

folyamatában voltak tapasztalhatók, pl.: sokáig nem volt illemhely a munkások számára (bár

ma már van, de szerszámokat tárolnak benne), hiányzik az uniós beruházásokat jelző

szabályos hirdetőtábla.

A fent leírt mulasztások miatt a pályázat céljai szerinti elfogadó környezetet nem

sikerült kialakítani az itt lakók tekintetében, de az otthon jövőbeli lakóinak életét is

ellehetetleníti a kialakult hangulat.

Ezek alapján kértük, hogy mihamarabb hathatós intézkedések történjenek az ügyben.



2018.08.24-én 18.00 órakor újra a lakosság kérésére lett összehívva egy tájékoztató az építési

terület mellett, melyre a város polgármestere és képviselő-testületének tagjai kaptak

meghívást. A kérésünk az volt, hogy tájékoztassanak a fórum óta eltelt két hét fejleményeiről.

Elmondták, hogy az önkormányzat is felajánlott egy területet, amely kiválthatná a beruházás

jelenlegi helyszínét. Ezen terület helyrajzi számát megküldték az SzGyF Főigazgatóságára.

Továbbá a lakosság felszólítására vállalták, hogy az augusztus 27-vel kezdődő hétre

személyes találkozóra kémek időpontot Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi

felzárkóztatásért felelős államtitkártól.

A mai napig nem kaptunk választ a megkeresésre sem a Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóságtól, sem az Államtitkárságtól.

Azt gondoljuk, nekünk is van ahhoz jogunk, hogy az információk birtokában véleményt

formáljunk a projekt kivitelezését illetően. Az a határozott véleményünk, hogy egy olyan

pályázat, amely már a kezdeti stádiumban sem a kiírásnak megfelelően lett előkészítve,

az a helyi lakosság tiltakozása miatt ne valósuljon meg.

Püspökladány, 2018. szeptember 3.

Püspökladány Város Lakó

Aláírás hitelességét az átadott Petíción szereplő Püspökladány város lakóinak aláírása
hitelesíti!


