
(honlap:

AQtTtNCU!r-MOCSAROS EGYESULET
l03l Budepest, Ghdi6tor u.33.

ad6sz{m: 1t099,145-l-41, nyilvdnhrtisi sdm: 6870
€-mril: llfEaElllsrqlcAflllgl!!)

L6rincz Val6ria f 6osztitlyv ezet6
Vagongazdr{lkoddsi F6osztily
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Tisztelt F6osdrilyvezeto Asszony !

A januri,r vdgi szemdlyes megbesz6ldsiinkcin elhangzottakra hivatkozva ez fton k6rjiik, hogy a
f<ivarosi dnkormiinyzat tulajdon6ban ldv6, Gladiritor utca 16. sziim alatti dpiiletet az

dnkorm6nyzat mindl el<ibb, siirgosen bontassa le. A hiuat haszniil6 id<is h6lgy hal6la 6ta eltelt
id<iben az dpiiletbe csapatost6l kdltctztek be az illeg6lis, jogcim n6lkiili lak6k. A Mocs6rosban
eddig is rengeteg hajldktalan, jogcim ndlkiili szemdly 6lt, sziirnuk most az elhagyott ingatlan
elfoglal6s6val mdg jobban megn6tt. Alapos a gyanrink, hogy a h6zat bizonyos csal6dok b6rbe
adj6k a tdbbieknek.

A Mocsarosdril6 lakosai nrivekvo aggodalommal figyeli a Gladidtor ulcai hia elfoglallsdt.

A szem6lyes megbesz6ldsiink soran felvettiddtt, hogy a hiizat Egyesiiletiink haszndlatba

megkapn6 a f6v6rosi dnkormdnyzatt6l. Ehhez viszont arra lenne szUksdg, hogy a hrtat jelenleg

illeg6lisan, mindenf6le jogcim ndlkiil elfoglal6kat a tulajdonos kitelepitse a hiu,b6l.
Egyes[letiink mindent megtenne a hriz karban tartes66rt, az illeg6lis ott-tart6zkodris
megakad6lyozasdrt, kdzdss6gi funkci6t kaphatna a kis 6piilet, ndvekedne a lak6k kdzbiaons6g-
drzete.

Mindezek mellett 6ll6spontunk szerint nemcsak e hrizat kell megszabaditani a bekdlt<iziikt<il,
hanem a h6a mdgdtti teriileten ldv<i visk6kat is le kellene a tulajdonos dnkormrinyzatnak
bontatni, mert amig azok 6llnak, addig mindig lesz ut6np6tl6sa a Gladi6tor utca l6-os sz6mu
hriz elfoglal6inak is.

Nagyon sajniilnrink, ha az 6piiletbol a jogcim n6tkiiti bekdltdz6ket csak az 6piilet
led6zeroliis6val lehetne a kSmy6kiinlu6l eltiivolitani.

Egyesiilettink egyiittmiik6d6s6re - mint eddig - most is szamithat a fdvarosi dnkormifuryzat.

K6rem a Tisztelt Frioszt6lyvezelo Asszonyt, tdj6koztasson arr6l, hogy mikor 6s hogyan fogja
megoldani a Gladidtor utca 16. sz5mri hriz probl6m6jdt megoldani az cinkormiiLnyzat.
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