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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi lesz a Hős utcai rombolásban érintett 
családokkal?" 

Tisztel Miniszter Úr!

A kőbányai Hős utcában kialakult helyzet oka a szociális válság, a kilátástalanság miatt nyúlnak az
ott  élők  droghoz.  Az  alapproblémát  kezelni  kell  és  nem  eltüntetni.  Kőbánya  önkormányzata
korábban mintegy 2,1 milliárd forint kormányzati segítséget kapott,  amelyből az itt élők lakását
megvásárolva,  minden jogszerűen itt  lakó  problémáját  megoldva számolhatnák fel  a  Hős  utcai
úgynevezett "gettót”. Ám az érintetteket megoldás helyett ismét kilátástalanságba akarják taszítani.
Mintegy  100  magántulajdonú  ingatlan  esetében  még  mindig  nem  sikerült  a  tulajdonosokkal
megegyezni és 24 határozott  vagy határozatlan idejű bérleti  szerződéssel rendelkező bérlőt nem
sikerült elhelyezni. A mégoly tisztességben élő magántulajdonosoknak is nagyságrendileg 4,5 millió
forintot  ajánlanak  fel  ingatlanukért,  annak  ellenére,  hogy  Belügyminisztérium  által  kiadott
támogatási  okiratban  7  milliót  terveztek  be.  4,5  millióból  biztosan  nem,  7  millióból  sem  túl
valószínű a fővárosban, de még vidéki városban is nehéz emberhez méltó lakást vásárolni. Az itt
élők egzisztenciája (munkája, családja) a fővárosban van, megfosztani őket a budapesti lakhatás
lehetőségétől  egzisztenciájuk  teljes  lerombolását  jelenti.  Az  önkormányzatnak  és  az  államnak
közösen  kellene  lehetőséget  biztosítania  a  tulajdonosoknak,  hogy  megfelelő  lakáskörülmények
között lakhassanak a fővárosban.

Kérem ezért, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

Szándékában  áll-e  az  önkormányzattal  meghosszabbítani  a  támogatási  okiratot,  amely  lehetővé
tenné, hogy a 2,1 milliárd forintot elkölthesse az ott élők lakhatására? 

Miért engedi a Belügyminisztérium, hogy az önkormányzat kisajátítási eljárásokba bocsátkozzon, s



ezzel a telepfelszámolást húzza? 

Hogy látja Ön, mint az önkormányzatokat felügyelő miniszter, hogy az illetékes önkormányzatnak
kell-e  lépéseket  tennie,  hogy  segítsen  ezeknek  a  kilátástalan  helyzetben  lévő  embereknek,
családoknak, vagy Ön szerint elég az, hogy eltüntessék szem elől a Hős utcai problémát? 

A Hős utcai épületek lakói közül sokan önhibájukon kívül kerültek ebbe a kilátástalan helyzetbe és
az  épületek  elbontásával  és  piaci  alapú kivásárlással  csak tovább mélyítik  problémájukat.  Nem
gondolják, hogy az elbontásra szánt több mint 2 milliárd forintból egyedi méltányossági alapon
megoldható lenne egy megegyező használati értékű lakás biztosítása számukra vagy olyan összegű
kártalanítás, amiből ők maguk tudnák ezt megoldani? 

Tisztelettel várom válaszát!
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