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Br[s Balizs polgdrmester
Obuda-B6k6smeryer Onkormf nyzata
1033 Budapest, F6 t6r 3.

Tisztelt Pole6rmester Ur!

Az Aquincum-Mocs6ros Egyesiilet fb feladata a Mocsdrosdril6n 6l6k 6rdekk6pviselete,
6rdekv6delme. Tagtiirsaink napi kapcsolatban vannak az itt 6l6kkel, rendszeresen hozzink
juttatjrik el panaszaikat, elmondjak v6lemdnytinket, javaslataikat azzal, hogy azokat az
Egyesiilet kdzvetitse az illetdkesek, els6sorban a kertileti dnkorm6nyzatvezetdse fel6.
A tavalyi 6v m6sodik feldben megsokasodtak a hozzdnkbe€rkez6,villaszokat keres6 k6rd6sek
6s panaszok, melyeket lak6t6rsaink k6r6s6re szeretndnk On 6s az Onkormdnyzat vezet6s6ge
el6 t6rni.
Mindezek miatt az Egyesiilet egy lakoss6gi f6rum megtartiisdt inditvrinyozza a Tisztelt
Polg6rmester Ur fel6, melyen a helyiek kdzvetlentil Onnek, dnkormanyzati k6pvisel6nknek 6s
a Polg6rmesteri Hivatal varostizemeltetds6rt felel6s vezetoinek tehetik fel k6rd6seiket,
mondhatj6k le javaslataikat. Egyesiiletiink vSllalja a forum megszervezlsdt, a k6rd6sek
6 sszefo glal 6s6t, a forum lebonyolit6srlt.
Az eddig <isszegytilt k6rd6sek a kdvetkez6 fo t6m6k kcir6 csoportosithat6k:

o a Mocs6rosban illeg6lisan teriileteket foglal6 gazdillkodok helyzete,
o a kertilet koncepci6ja a Mocs6rossal, mikorra vdrhat6 az OBYSZ 6ltal el6irt helyi

KSZT megalkot6sa,
o a f6vdrosi dnkormdnyzat 6ltal a Csillaghegyi-dbldzetre kiirt rij tervpSlyazat alapjhn a

ker0leti Onko rm6n y zat 6ll6sp ontj a az Aranyhe gy i -p atak g6tj anak me ger6 s f t6 s 6i6 l, a
kertileti lakosok drdekeinek drv6nyesitdse a giit kivitelez6si terveinek elk6szit6sekor,

o a csatorn6z6si beruhflzds utini helyre6llitrisi munk6k feliigyelete, akdzterilet 6tvdtele
a b eruhiz6t6 I (mikor, mi lyen elj 6rrls form6j 6b an),

. a fttldutak aszfaltozilsa (mikor, milyen keretb6l tewezi megval6sitani az
Onkormrlnyzat),

o fiildutak haszn6lhat6v6 tdtele,
o a kdzvil6gitds helyzete,
o forgalomszab6lyoz6sik6rd6sek,
. az aquincumi hdvdtlar6 BKK 6ltal tewezett6t6pft6se,
o a2I9-es BKK ifuattewezett ritvonala.

Kdrjiik a Tisztelt Polgrirmester Urat, hogy t6mogassa a lakosstigi f6rumra vonatkoz6
javaslatunkat, hogy annak konkr6t el6k6szit6sdbe miel6bb belefoghassunk. A forum
id6pontjrir6l 6s a tdbbi r6szletr6l term6szetesen egyeztetni fogunk 6nnel, vagy az 6n 6ltal
megjeldlt koll6g6j5val. A forumra szeretn6nk meghivni Bulla Gydrgy dnkorm6nyzati
k6pviselonket 6s a Varosiizemeltet6si F6osztdly vezet6it is.



Bizunk pozitiv villaszhban6s a miel6bbi szem6lyes talSlkoz6sunkban!

Budapest, 201 S.lanufr 23.
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