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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. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

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

Tisztel Miniszter Úr!

A kőbányai Hős utcai 15/A és B épületét év végére tervezik lebontani. Mintegy 100 magántulajdonú
ingatlan  esetében  még  mindig  nem sikerült  a  tulajdonosokkal  megegyezni  és  12  határozatlan,
valamint 12 határozott  idejű bérleti  szerződéssel rendelkező bérlőt  nem sikerült  elhelyezni,  ami
egyben azt is jelenti, hogy a telepfelszámolás tovább húzódik. A telepen sokan albérletben élnek,
illetve vannak olyanok, akik bérleti szerződéssel nem rendelkeznek (11 család). Az önkormányzat
bérlakást részükre nem biztosít, albérletet kivenni szinte pedig lehetetlen manapság Budapesten a
jelenlegi árak mellett. Ezek a családok így utcára fognak kerülni.

Az önkormányzat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglaltakat negligálja, a telepen
nem biztosít intenzív szociális munkát az ott élők részére. 2019. április 30-ig azoknak az önkéntes
szervezeteknek is felmondták a bérleti szerződését, amely önkéntes alapon gyerekfoglalkozásokat
és közösségi beszélgetéseket tartott (Kontúr Egyesület és Református Cigánymisszó).

Mindenki tisztában van vele, hogy a környék mindennapjait megnehezítő drogproblémák, bűnözés
nem maradhat megoldások nélkül, de a környék ledózerolása nem old meg semmilyen problémát. A
jelek szerint a drogproblémát nem lehet rendészeti eszközökkel megoldani, a szigornak mindössze
annyi a hatása, hogy más területekre húzódnak át a drogdílerek és a Budapest más területeiről és az
agglomerációból  is  ide  járó  szerhasználók.  Álláspontunk  szerint  komplex  szociális  program
elindítását  és  végrehajtását  követően  szabadott  volna  csak  belekezdeni  a  telepfelszámolásba,
amelyet a Nemzeti Felzárkózási Stratégia is előirányoz.

Nem  készült  drogellenes  stratégia,  nem  készült  komplex  szociális  rehabilitációs  terv.  A



magántulajdonosok  egzisztenciáját  ellehetetlenítik  azáltal,  hogy  Budapest  szívében  lévő
magántulajdonukért  4,5  millió  forintot  kínál  az  önkormányzat  vagy  határozott  idejű  bérleti
szerződést.  Az  albérletben  élőknek  nem  adnak  szociális  bérlakásokat,  nem  támogatják  őket
lakhatási  támogatással  sem.  A  jelenlegi  módon  zajló  kivásárlások  és  kilakoltatások
hajléktalansághoz, a gyermekek családokból történő kiemeléséhez fog vezetni.

Kérem ezért, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

Egyeztetett-e  a  minisztérium  a  szociális  szolgáltatokkal,  felkészültek-e  a  Hős  utcai
telepfelszámolásból  következő  új  problémákkal  járó  feladatokra?  Rendelkezésre  áll-e  a  helyi
családsegítőben a szakember létszám, illetve más szociális  szolgáltatókkal egyeztettek-e utcából
kilakoltatásra kerülők fogadására, ellátására? 

Van-e koncepciójuk arra, hogy mi lesz az itt lakókkal, családokkal, gyerekekkel, nyugdíjasokkal?
Mire fognak menni az önkormányzat kínált 4,5 millió forinttal? Miért szeretnék vidékre száműzni
őket, egzisztenciájukat teljesen ellehetetleníteni? 

Készült-e  helyi  drogmegelőzési  program és  tervezi-e  a  kormány  a  jelenlegi  országos  program
felülvizsgálatát? Tervezik-e az itt élő drogfüggők drogelvonó programba integrálását? 

Tisztelettel várom válaszát!
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