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Bulla Gyiirgy k6pvisel6
Obuda-Bdkismeryer Onkormin yzata
1033 Budapest, F6 tfir 3.

Tisztelt K6pvisel6 Url

Az Aquincum-Mocs6ros Egyesiilet fti feladata a MocsiirosdrilSn 6l6k drdekk6pviselete,
6rdekv6delme. Tagt6rsaink napi kapcsolatban vannak az itt 6l6kkel, rendszeres en hozzink
juttatjrlk el panaszaikat, megosztjdk v6lem6nytinket, javaslataikat azzal, hogy azokat az
Egyestilet kdzvetitse az illet6kesek, els6sorban a kenileti <inkorm6nyzatvezet6se fel6.

A tavalyi 6v m6sodik fel6ben megsokasodtak a hozzdttkbedrkezl, vSlaszokatkeres6 k6rd6sek
6s panaszok, melyeket lak6trirsaink k6r6sdre szeretn6nk On, mint villaszt6kijrzetiink
k6pvisel<ije 6s az Onkormdnyzat vezet6sdge el6 t6rni. Szeretn6nk, ha k6pvisel6k6nt pontos
kdpet kapna a Mocsarosdril5n 6l6k probl6m6ir6l, k6rd6seir6l, javaslataii6l, hogy a lehet6
legjobban tudja 6rv6nyre juttatni 6rdekeinket a k6pvisel6-testtiletb en v6gzettmunkaja sor6n.

Ehhez kivrinunk segitsdget nyrijtani Onnek, amikor az Egyesiilet egy lakoss6gi forum
meglartilsftt inditviinyozza a Tisztelt Kdpviselo Ur fel6, melyen a helyiek t6zvetlenil Onnek,
a polg6rmester fmak 6s a Polgiirmesteri Hivatal viirosiizemeltet6s6rt felel6s vezet6inek
tehetik fel k6rd6seiket, mondhatj6k le javaslataikat. Egyestilettink villalja a forum
megszerve zdsdr, a k6rd6sek dsszefo glal 6s6fi , a f6rum lebonyolit6s6t.
Az eddig <isszegyiilt k6rd6sek a k<ivetkez6 f6 t6m6k kdr6 csoportosithat6k:

o a Mocsiirosban illegrilisan teriileteket foglal6 gazd6lkod6k helyzete,
o a keriilet koncepcilja a Mocsarossal, mikorra virhat6 az OBYSZ 6ltal ellirt

KSZT megalkot6sa,
o a ftiv6rosi dnkorm6nyzat 6ltal a Csillaghegyi-dblcizetre kifrt rij tervp6ly fnat alapj1n a

kertileti Onkormrinyzat 6ll6spontja az Aranyhegyi-patak gdtjinak megerdsit6s6r6l, a
kenileti lakosok 6rdekeinek 6rv6nyesit6se a g6t kivitelez6siterveinek elk6szft6sekor,o a csatomazflsiberuhi.zds utinihelyreilllithsi munk6k feltigyelete, ak}zterilet 6tv6tele
a b eruhdz6t6 I (mikor, mi lyen e lj ar6s fo rm6j rib an),
a ftildutak aszfaltozhsa (mikor, milyen keretb6l tewezi megval6sitani az
Onkorm6nyzat),
ftildutak hasznilhat6v 6 t6tele,
a kii zv il6git6s helyzete,
forgal om sz ab 6ly o zitsi kdrd6 s ek,
az aquincum i h6v 6t16r 6 BKK 6ltal tew ezett futepitese,
a 219 -es BKK j 6rat tewezett ftvonala.
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K6rjiik a Tisztelt K6pvisel6 Urat, hogy t6mogassa a lakoss6gi f6rumra vonatkoz6

javaslatunkat, hogy annak konkr6t el6kdszit6s6be miel6bb belefoghassunk. A forum

id6pontjar6l 6s a iotUi resztetrol termdszetesen egyeztetni fogunk Onnel, vagy az On 6ltal

meg;etdtt koll6g6j6val. A forumra meghivtuk Bris Bal6zs polg6rmestert is'

Bizunk pozitiv villaszSban, 6s a miel6bbi szemdlyes tal6lkoz6sunkban!

Budapest, 2015 ianudr 23.
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