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Interpelláció

Dr. Kövér László úrna k

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 121 . § alapján

„Hogyan védi meg a kormány a magyar családokat a kilakoltatástól? ”
címmel interpellációt kívánok benyújtani

Dr. Kásler Miklós Emberi erőforrások miniszteréhez

Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Ház !

Szimbolikus és egyben mérhetetlenül szomorú, hogy az új parlament els ő interpellációja
ahhoz a cinikus, dehumanizáló előző kormányzati döntésükhöz kapcsolódik, amikor áprili s
30-ában határozták meg a kilakoltatási moratórium határidejét .
Önöknek a választásokig volt fontos á kilakoltatási moratóriumot meghagyni, de most má r
nem érdekli a kormányt, mi lesz azzal a közel 100 ezer emberrel, akik most az utcár a
kerülhetnek .
De mi azért vagyunk itt a Parlamentben, hogy ezeknek az embereknek a hangjá t
megjelenítsük a magyar Országgyűlésben. Az LMP mostantól a parlamentet arra használja ,
hogy az emberek valódi problémáit az országház falai közé vigye, szembesítsük a
kormánypártok képvisel ő it azzal, milyen Magyarország van körülöttünk .
Miniszter úr, mit tervez ez az új kormány a kilakoltatásra váró családok megmentés e
érdekében? Hogyan garantálják a szociális biztonságát ezeknek az embereknek? Csak reméln i
tudjuk, hogy nem egy újabb hasonlóan cinikus döntést hoznak .
Szinte mindenhol megjelenik a félelem és bizonytalanság, de kérem, hogy itt és most, a

Magyar Országgyűlésben válaszoljon a kőbányai ' Bihari utcai lakóház kilakoltatásra váró

lakóinak. A kőbányai Bihari utcában egy olyan épületet ítélt a fideszes vezetés lebontásra ,
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amelynek a felújítására korábban 700 millió forintot költöttek, ráadásul az ott lakók minde n
megtakarításukat a szociális bérlakástömbre költik, a számlájukat rendesen megfizetté k
időben, és higgyék el, sokat voltam ott, tüntetéseket szerveztünk, lakógyűléseken vettünk
részt, minden propaganda lejáratással szemben, nagyon tisztán élnek ott a lakók . A 700
milliós felújítás után pedig 2016 nyarán már a fideszes önkormányzat meg is állapította, hog y
a ház életveszélyes, az ott lakókat pedig ki kell lakoltatni .

Mi az önkormányzatban is határozati javaslatot nyújtottunk be, ami alapján a polgármesternek
a ház felújítására is terveket kell készülnie, és az önkormányzat vállalja, hogy egy lakó se m
kerül ki az utcára . De most 2018 májusában ott tartunk, hogy az ott él ő családok cserelakás
nélkül az utcára kerülhetnek . Nem hibáztak ők semmiben, csupán élni akartak volna valahol .
Lakhatási jogukat akarták gyakorolni családjaikkal. Amit egyébként a kormány bele sem vet t
az alkotmányba, mint alapjog .

Tisztelt Miniszter Úr! Ismételten kérem : a , kormány képviselőjeként válaszoljon a kőbányai
Bihari utcai lakóház kilakoltatásra váró lakóinak .

Tudja-e a Bihari utca 8/C lakóinak biztosítani, hogy senki nem veszíti el a lakhatását? Tudja- e
vállalni a felelősséget azért, hogy a már elindított kilakoltatásokat függesszék fel? Tud- e
nekik választ adni arra a kérdésükre, hogy új határozatlan idej ű bérleti szerződésre vagy
cserelekakásra lesz-e lehetőségük?

A kormány képvisel őjeként biztosítsa a Bihari utcai lakókat, hogy mindent megtesz annak
érdekében, hogy a 8/C bontása elkerülhető legyen .

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2018 . május 16.

Schmuck Erzsébet
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