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Pálinkás András főosztályvezető részére
Polgármesteri Hivatal
Város üzemeltetési Főosztály
1033 Budapest, Laktanya utca 4.
Tárgy: levélváltás a 2012. novemberi Mocsáros-dűlő
érkezett hivatali reagálásra

bejárásról készített beadvánnyal kapcsolatban

Tisztelt Főosztályvezető ÚrI

Az Aquincum-Mocsáros
Egyesület 2012 novemberében a Mocsáros-dűlő
bejáráson tapasztalt
észrevételeiről írásos beadványt készített, és azt együttműködési szándékkal, megoldási javaslatokkal
a polgármesteri hivatal rendelkezésére
bocsátotta. Április elején - mintegy négy hónappal
beadványunk után! - fényképekkel dokumentáIt kontralevelet kaptunk Önöktől, amely a Mocsárosdűlő "általunk tarthatatlannak vélt állapotát" bizakodó hangsúJJyal kezelhetőnek és természetesnek
érezteti, a változtatás szándékának kimondását kerüli, és nagyvonalúan 30 év távlatába helyezve,
mintegy túlzó felfortyanásnak tekinti a problémát.
A levél szerzője az udvarias együttműködésnek még a látszatát is kerülni igyekszik, egyenesen arra
építi a válaszát, hogy tételesen cáfolja a bejárás során észlelt tapasztalatainkat, amiket több ponton
nemes egyszerűséggel tévesnek minősít, pedig a bejáráson részt vett parkőr kollégák is igazolhatják,
"hogy az általunk leírtak a valóságot fedik. Esetleg érdemes lenne őket is meghallgatni, ha
kételkednének az összefoglaló anyag valóságtartalmában. Ebből a szempontból külön szerencsés,
hogy az Ön két kollégája is a bejárás egészéri velünk tartott, sőt, maguk is fényképekkel
dokumentálták a látott állapotokat. A levél még attól sem riad vissza, hogy egyesületünket egy
kevésbé
szíves
megjegyzéssel
dehonesztálja
és a Mocsáros-dűlőn
keletkezett
tetemes
szemétmennyiség eredőjét a helyi lakók szemetelési szokásaival indokolja.
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A Mocsárosban - sok egyéb közfeladat ellátása mellett, hangsúlyozottan ellenszolgáltatás nélkül évente kétszer 100 főt meghaladó csoporttal évtizedes munkát végzünk, ennek része a
szemétgyűjtésen kívül a rendszeres tájékoztatás is. Határozott véleményünk, hogy lassan, de haladva,
számottevő javulást értünk el a helyi lakók szemetelési szokását illetően, bár kétségtelen, hogy a
célunkat még nem értük el minden lakótársunk esetében. Erre való törekvésünk tiszteletét minden
körülmények között elvárható igénynek tartjuk és ennek ignorálása ugyancsak szemet szúróan
udvariatlan gesztus. Civil szervezet vagyunk, tagságunk és segítőink megszámlálhatatlanul
sok
önkéntes munkaórában dolgoznak - nem hivatalból, hanem munkaidőn túl, a szabadidejükben. Ennek
a tevékenységnek a profán lekezelése a hivatal alkalmazottja részéről otrombán sértő.
Új, sokéves ismereteinket meghaladó információt a levél nem tartalmaz, ráadásul újra megerősíti azt a
feltételezésünket, hogy azok az illetékesek, akiknek hivatali kötelessége lenne a terület kiváló
ismerete, mert munkaidejük bizonyos részét terepen töltik, ennek a feltételnek nem felelnek meg.
Amennyiben ismemék a helyet, válaszukban lehetőségük lenne azt bizonyítani.
A további egyeztetések szükségét egyesületünk is régóta érzi, fontosnak tekinti és várja, azonban
ennél többet a hivatali válasz megint nem tartalmaz. A legutóbbi beadványunk nem az első levelünk a
Mocsáros helyzetéről. Igazán nem érhet bennünket az a vád, hogy zaklatóan gyakran írunk hasonló
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leveleket, ezért csak tehetetlenséggel magyarázható az, hogy néhány évente ugyanazokat az elterelő
válaszokat kapjuk.
A rendezés ügye 30 éve várat magára - írják Önök. Mi hozzátesszük, hogy ebből 23 év az
önkormányzatiság jegyében telt a hivatal nagyobb dicsőségére. A Mocsáros helyzetét kizárólag a
hivatal képes hatósági és bírósági úton rendezni, mi csak kis változtatások elérésére vagyunk képesek,
ezért sajnálatosnak tartjuk, hogy beadványainkat sértetten visszautasítják, kioktatnak és rendszeresen
csak arról hallunk, mit nem tud a hivatal megtenni. Éppenséggel nagyobb érdeklődésre tartana számot
az, hogy mit tud! Közhelyekkel tele a padlás, ezeknél jóval több figyelmet kellene erre a területre
fordítani. Ma, amikor a fakivágások meghaladják az átlagos tűréshatárt, farizeus módon a fák
védelmére hivatkozni és jelentős, de korántsem eltúlzott segítséget megtagadni egy minimális
befektetést igénylő parkolási lehetőség biztosításának megtagadásával, az erről való tárgyalás, a közös
helyszínbejárás hosszú évek óta való halogatásával, súlyos hiba, a lakosság érdekének közönséges
megvetése.
A válaszlevélben említett "hasznosításra vonatkozó beadványt" ismerjük, mi több, a felsorolt ötletek
egyesületünknek egy korábbi beadványából származnak, amit a honlapunkról bárki, akár egy másik
civil szervezet is elérhet, és ezzel a lehetőséggel alkalmanként élnek is. Korábbi írásos anyagaink
felhasználását nem korlátozzuk, azonban más szervezetek előtérbe helyezésének magyarázatát ezekre
alapozni komoly hibának és ártó fontoskodásnak tartjuk.
A hivatal fizetett alkalmazott jának semmilyen körülmények között nem tiszte minőségi sorrendet
fölállítani a területen működő
civil szervezetek között, tiszte azonban önkormányzati alkalmazotti
minőségénél fogva elhivatottan, a köz, azaz a lakosság érdekében korrekt kapcsolatot tartani ezekkel
az egyesületekkel.
Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzat alkalmazott jának nem dolga személyes
kapcsolatainak hivatalos szintű ápolása, néhány család képviseletének ellátása, a gondok a Mocsáros
egészét tekintve nem rnérhetőek egyesek személyes ügyével azonosulva, ezért megfelelően mérlegelve
képesnek kellene lennie a hatósági feladatok ellátására. Barátságok, személyes kötődés alapján szemet
hunyni egyesek viselkedése fölött, és egyesületünk jobbító szándékú kezdeményezését ebből a
szempontból, sőt személyes sértettség alapján kezelni éretlenséget és alkalmatlanságot feltételez. Ez a
terület sokkal fontosabb, jóval jelentősebb annál, mintsem egy önkormányzati alkalmazott rokon- és
ellenszenvének, sőt sértődésének terepévé silányuljon.
A Mocsáros-dűlőt
jól ismerjük, ez a terület, az itt lakó emberek és az ő tevékenységük előttünk
ismertek.
Az állattartás rendeletben szabályozott részleteiről újabb tájékoztatást kérünk, mert a beadvány
készítésekor (2012 novembere) és a 2013 januárjában életbe lépett változásoknak a válaszban
megjelenített tartalma nem állnak összhangban korábbi információinkkal.
Nagy várakozással
tekintünk a fővárosi képviselőtestület
Budapest helyi jelentőségű védett
természeti területeiről
szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletére,
amelynek alapján a
Mocsáros-dűlő egy nagy része természeti védelem alá került. Így megnyílik a lehetősége annak,
hogy végre a hivatal az aktív cselekvés irányába mozduljon és a Mocsáros természeti értékeit
megillető módon, a jogszabály előírásai szerint, a Budapesti Természetvédelmi
Órszolgálattal
együttműködve kezelje a területet. Ez annál is inkább könnyen kivitelezhetővé vált, hogy a főváros
és a kerület együttműködését néhány éve immáron nem akadályozzák zavaró politikai ellentétek,
éppen ellenkezőleg, a lehető legalkalmasabb személyi együttműködés nyílik meg a területen illetékes
hivatali dolgozók előtt.
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Az Aquincum-Mocsáros Egyesület továbbra is készen áll arra, hogy megossza a rendelkezésére álló
bőséges ismereteit a Mocsárosról Önökkel, segítségünkben és segítő, együttműködési szándékunkban
megbízhatnak. Nem titkoljuk, hogy a Mocsárosban elvárt változásoknak az egyesület és a
Mocsárosban lakók haszonélvezői akarnak lenni már a közeli jövőben. Merjük remélni, hogy
érdekeink nem állnak szöges ellentétben az önkormányzat érdekével.

Maradunk tisztelettel, jó munkát kívánva minden hivatali dolgozónak!

Budapest, 2013. május 9.
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