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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Mozsár Ágnes Főépítész Asszony részére

Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének véleményezése

Tisztelt Főépítész Asszony!

Engedje meg, hogy a X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA  Munkatervezet I. című dokumentumának ANTI-SZEGREGÁCIÓS  PROGRAM
részhez kapcsolódó észrevételeinket megtegyük.

Örömmel olvastuk az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetét, melyben Kőbánya
előremutató fejlesztéseit vetítik előre.

Mint ahogy azt Ön is tudja, egyesületünk 2014 nyarán kezdte el közösségfejlesztő tevékenységét a
Hős utcába, amely Budapest egyik jelenleg legnagyobb egybefüggő szegregátumaként tartanak
nyilván.

Úgy látjuk, hogy a jelenlegi városrehabilitációs tervek nem  támogatják a Kőbányán található
telepszerű zárványok felszámolását, annak ellenére, hogy a 2010-es Antiszegregációs Program
egyöntetűen kijelölte a Hős utcát, Bihari utcát és a Kis-Pongrác lakótelepet, amelyekből azóta a Hős
utcát folyamatosan kihagyják. Anno talán ésszerű lett volna a Pongrác teleppel összekötni, azonban
mindez nem történt meg.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az Önkormányzat felismerte és megfogalmazta a
dokumentumban a következőt: „A Hős utca tekintetében cél a terület felszámolása a zárvány
helyzet, a rossz lakásállomány és az előrehaladott szegregáció következtében. A felszámolás
időtávja egyelőre nem látszik, mivel a szükséges források nem állnak rendelkezésre, éppen ezért
jelenleg ez egy hosszabb folyamatnak tűnik, melynek során azonban az ott élők halmozott szociális
problémáit kezelni szükséges és fel kell készíteni őket a mobilizációra.”
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Ezzel kapcsolatosan javasoljuk, hogy az Önkormányzat készítsen ehhez a fejezethez a Hős utcával
kapcsolatosan egy részletes ütemtervet, amelyben a feladatok és az ehhez kapcsolódó felelősök
eszköz rendszerek ki lennének jelölve.
.
Mindezt azért tartjuk fontosnak, hiszen amennyiben nem  lesznek határidőhöz kötve a részleges
vagy teljes telepfelszámoláshoz vezető tevékenységek, akkor mindez újra és újra halasztásra
kerülnek.

Egyesületünk mint ahogy ezt ez idáig is hangsúlyozta partnere kíván lenni a Kőbányai
Önkormányzatnak és a Hős utcai lakosságnak, annak érdekében, hogy ezt a komplex
problémahalmazt kezelni lehessen. Ennek érdekében elindítottuk 2015. április 1-én a „Nyitottabb
Hős utcát” című  programunkat, amelynek rövid ismertetőjét csatoltam levelemhez.

Fontosnak tartjuk továbbá  a következőket is megjegyezni a felvázolt tervekkel kapcsolatban:

A  ITS leginkább az infrastrukturális és egyéb fizikai beavatkozásokra (intézményi és
közterület-felújítások) koncentrálnak,  s véleményünk szerint a szoft programelemek csak kevéssé
jelennek meg az anyagban, amely több szempontból aggályos.

Mindenképpen jó ötletnek tartjuk a Liget téri vaskomplexum közösségi térré való átalakítását, bár
véleményünk szerint rengeteg kérdést vet fel. (pl. környezeti fenntarthatóság) Fontosnak tartjuk
hangsúlyozni, hogy a városrehabilitáció akkor hatékony amennyiben a szolgáltató tér minél
közelebb helyezkedik el az érintett területhez. A Hős utcai lakosok számára bár csak kb. 1,5
kilométerre található a leendő szolgáltató ház, azonban a 95-ös buszt nem tudják használni, hiszen
az első ajtós buszjárat.

Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások átalakítására és
fejlesztésére a jövőbeni kormányzati átalakítások figyelembe vételével. Mindez azért is fontos,
hiszen az eddig megvalósított programok (pl. Bihari út) jól mutatják, hogy a városrehabilitációval
érintett közegből nem szabad kivonni a szociális és gyermekjóléti alapellátás által nyújtott
szolgáltatásait, hiszen a fenntartási időszakban az elért eredmények  eszkalálódnak, s kizárólag
közösségi programokkal nem lehet az eredményeket fenntartani.

Fontosnak tartjuk, továbbá hogy a jövőbeni közösségi tér a későbbiekben részben vagy egészében
fenntarthatóvá váljon.

Budapest, 2015. június 22.

Tisztelettel,

Kontúr Közhasznú Egyesület
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