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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Képviselő Testület részére

Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tárgy: Tájékoztatás Hős u. 15/a és b épület ügyében

Tisztelt Képviselő Testület!

Örömmel láttuk, hogy a 2018. 02. 22-ei Képviselő-testületi ülésen téma lesz a Hős utca 15/A
és B épület kérdése. Levelünkkel arra szeretnénk rávilágítani, hogy a Hős utcában élők
problémája komplex, azt csak az érintettek párbeszédének útján lehet megérteni, s
megfelelően kezelni. Hiszünk abban, hogy a megfelelő párbeszéd kialakításával, közös
tervezéssel el lehet érni azt az optimális helyzetet, amelynek során a két épület helyzetének
rendezése a legkisebb fájdalmat okozza.

Az elmúlt hónapokban sok szó esett a Hős utcáról, s arról, hogy a Hős utcai állapotok
rendezésére a Kőbányai Önkormányzat 2,1 milliárd forintot kap a Magyar Államtól.
Egyesületünk 2018. február 2-án konferenciát szervezett „Mi lesz veled Hős utca?”1 címmel,
amelyre polgármester urat is meghívtuk, sajnos nem gondolta úgy, hogy érdemes lenne a
közös párbeszédre ez az alkalom.

Talán kevesen tudják, de a telepfelszámolás egy hosszabb távú folyamat, amely egy
előkészítő, egy lebonyolító és egy után követő szakaszból kell, hogy álljon. Véleményünk
szerint az előkészítő szakaszt sosem elég korán elkezdeni. Azzal, hogy több éve nem adnak ki
szociális bérlakásokat, az még nem jelenti azt a közösség számára, hogy a telepfelszámolás
elkezdődött. Véleményünk szerint nagyon sok múlik a lakókkal, s a területen tevékenykedő
civil és egyházi szervezetekkel való kommunikáción. Rájuk erőforrásként kellene támaszkodnia
a helyi önkormányzatnak, mindezt több kutatás, szakember beszámolója is kiemelte.

Ha megnézzük a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában -Mélyszegénység,
gyermekszegénység, romák- (2011-2020)2 foglaltakat, akkor az számos olyan elemet
tartalmaz, amely nélkül ma nehéz és felelőtlen lépés lenne telepfelszámolásról gondolkodni.
(Gondolunk itt a 7. fejezetben a Beavatkozási területekre és eszközökre.)

2015-ben Önök is elfogadták az Integrált Településfejlesztési Stratégiát3, amely tartalmazza az
Antiszegregációs Programot 2014-2020-as időszakra. Ebben külön kitérnek az írók a Hős utca
felszámolásához kapcsolódó lépésekre, s Önök mint Képviselő testület ezt el is fogadták.

1 Az eseményről itt olvashatnak bővebben: https://konturegyesulet.weebly.com/hirek/mi-lesz-veled-hos-utca
2 http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf

3 http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/187043.pdf?v=3de3c57f9adeab7161dcd75e8b4c05b8
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Ebben elsősorban Polgármester úr többek között kötelezettséget vállalt arra, hogy:
• 2015-2016 során létrehozza az Antiszegregációs program tervezéséért és

megvalósításáért felelős koordinációs szervezet és azt működteti valamint folyamatosan
monitorozza azt,

• 2015-2016 során kialakítja a felszámolás lehetséges ütemtervét, a civil és egyházi
szervezeteket bekapcsolja a programok tervezésébe és megvalósításába (pl. Kontúr
Egyesület)

Mindezek ez idáig nem történtek meg.

A Hős utcai Társasház problémája nem új keletű, hiszen arról  már 2010-ben is született két
döntés -1441/2010. (VI. 17.), 1442/2010. (VI. 17.) sz.,- azonban ezen döntések
végrehajtása elakadt.

Egy biztos, hogy továbbra is komplex helyzetről van szó, amely véleményünk szerint nem
magyarázható csak a rossz fizetési morállal és azzal, hogy privatizálták az önkormányzati
lakásokat.

Az önkormányzati bérlakások állományának alakulása

Az önkormányzat közel 4 éve már nem ad bérbe lakásokat, s körülbelül 8 éve zajlik az
önkormányzati bérlakások állományból való kivonása. Ennek eredményképpen 2015-ben közel
67 lakás volt lefalazva, míg 2017 őszén már közel 100 lakás. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 2
év alatt közel 50 családot lakoltatott ki a Kőbányai Önkormányzat.
A lakóknak részben azért kellett távozniuk, mert az önkormányzat a határozott idejű
szerződését nem hosszabbította meg, másrészt azért, mert közmű-, vagy lakbérhátralék miatt
felbontották velük a bérleti szerződésüket, valamint mert kaptak cserelakást. Aki áramlopás
vagy kábítószer kereskedelem „gyanújába” keveredett, azok lakásbérleti szerződését annak
mérlegelés nélkül elutasította az önkormányzat.

Bár pontos információink nincsenek, de ami látható -2017. októberi gyorskutatás szerint- hogy
közel 45 ingatlanban laknak még életvitel szerűen, s kb. 7 család kapott az elmúlt időszakban
másik bérlakást a Tárna, Szállás, Pongrác vagy Bihari utca valamelyikébe, amelybe sokuk még
nem tudott átköltözni. Az önkormányzati lakók között vannak még mindig határozott idejű
szerződéssel rendelkezők, akiknek az elhelyezése a későbbiekben fel fog merülni, illetve
vannak olyan lakók, akik nem rendelkeznek már lakásbérleti szerződéssel, hanem emelt
összegű bérleti díjjat fizetnek, s van talán 1-2 olyan határozatlan bérleti szerződéssel
rendelkező lakó, akinek hátraléka van, az ő helyzetük is még megoldásra vár.

Magántulajdonú lakások

Sokszor halljuk, hogy a Hős utca 15/a és 15/b alatt álló házak óriási adóssággal rendelkeznek,
s a rossz fizetési morállal szemben az önkormányzat tehetetlen.
A két lakótömböt 2004. óta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Társasházkezelője kezeli. A lakók
elmondásaiból ismert, hogy az elmúlt években az önkormányzat a társasházban többségi
tulajdonba került. Ez azt eredményezte, hogy a magántulajdonosok érdekeiket már nem
tudják érvényesíteni a szavazások során, elmondásuk szerint a társasházi közgyűlések
színjátékká alakultak. Az is a beszélgetésekből derült ki, hogy a társasház a magas ügyvédi
díjra hivatkozva nem indítja/indította el a magas tartozókkal nagy adóssággal rendelkezőkkel
szembeni behajtást.
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A lakók a rendelkezésünkre bocsátották a 2016. évi Társasházi beszámolót, mely tartalmazza
az egyes háztartások közös költség tartozását.
A beszámolóhoz csatolták a magántulajdonosokat terhelő hátralékok kimutatását, amely
néhány háztartás esetében óriási hátralékokat mutat. A 15 A és B épületben összesen 148
magántulajdonos található (A épületben 78, míg a B épületben 70 ), amelyből 31 nullás lakó
volt 2016. évben (az A épületben 20, míg a B épületben 11 háztartás), míg 42 lakó kezelhető
közös költség tartozással rendelkezett.

A épület B épület Összesen
Magántulajdonosú
lakások száma

78 70 148

ebből
Magánszemély 72 64 136
Állami tulajdon 4 2 6
Egyéb (kft, ev) 2 4 6
Hátralékkal nem
rendelkezők

20 11 31

ebből
Magánszemély 20 11 31
Állami tulajdon 0 1 1
Egyéb (kft, ev) 0 0 0
Közös költség
hátralékkal
rendelkezők
ebből
0-50.000 Ft
tartozással
rendelkezik

14 5 19

50.000-100.000 Ft
tartozással
rendelkezik

5 2 7

100.000-500.000 Ft
közötti tartozással
rendelkezik

9 7 16

500.000-1.000.000 Ft
közötti tartozással
rendelkezik

9 8 17

1.000.000-2.000.000
Ft közötti tartozással
rendelkezik

11 16 27

2.000.000-3.000.000
Ft közötti tartozással
rendelkezik

5 11 16

3.000.000-4.000.000
Ft közötti tartozással
rendelkezik

5 8 13

4.000.000-5.000.000
Ft közötti tartozással
rendelkezik

0 2 2
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A épület háztartásainak közös költség tartozásának megoszlása:

B épület háztartásainak közös költség tartozásának megoszlása:

Ahogy lehet látni a két ház között lévő tartozásokban különbség mutatkozik, a B épületben a
fizetési morál egyrészt rosszabbnak mondható, másrészt a nagy adósok aránya jóval
magasabb. Míg az A épületben a 0 és 50.000 forint közötti adóssággal rendelkező háztartások
aránya 44%, addig a B épületben ez csak 23%. A 2.000.000-5.000.000 Ft közötti tartozások
az A épületben élőknek a 12 %-át érinti, addig a B épületben élők 30%-át teszi ki.
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Az óriási tartozásokat látva, felmerül a kérdés, hogy ezek a tartozások vajon mióta
halmozódhattak fel? Bár nem tudjuk pontosan, hogy a tőketartozások és a kamattartozások
miként alakultak 1-1 háztartás esetében, s arról sincs pontos tudásunk, hogy milyen rendkívüli
díjakat róttak ki 1-1 ház lakóira (felújítási, gázrobbanásból eredő díj stb) ezért bár csak 8.186
Ft4 a közös költség, ezért mi ennek közel duplájával, 15.000 Ft-al számoltunk. Az alábbi
táblázat bemutatja a tartozásokkal rendelkező háztarások bontása mellett a háztartások
átlagos tartozását, a tartozással érintett hónapok és évek számát.

A épület

Tartozás
összege

A

Tulajdonos
(háztartás)

B

Összes
tartozás

C

Egy
háztartásra
vetített
átlag
tartozás
nagysága

D=C/B

Tartozással
érintett
hónapok
száma
(havi
15.000 Ft-
os közös
költséggel
számolva)

E=D/15000

Évek
száma
(hány éve
állhat fent
a
tartozás)

F=E/12

0-50.000 Ft 14 313 441 Ft 22 389 Ft 1 0,08
50.000-
100.000 Ft 5 393 854 Ft 78 771 Ft 5 0,42
100.000-
500.000 Ft 9 1 975 648 Ft 219 516 Ft 15 1,25
500.000-
1.000.000 Ft 9 6 075 977 Ft 675 109 Ft 45 3,75
1.000.000-
2.000.000 Ft 11 15 861 976 Ft 1 441 998 Ft 96 8
2.000.000-
3.000.000 Ft 5 11 074 835 Ft 2 214 967 Ft 148 12,3
3.000.000-
4.000.000 Ft 5 17 198 348 Ft 3 439 670 Ft 229 19,1

4 2016. évi egyik lakás folyószámlája szerint a közös költség díj 7.436 Ft, amely nem tartalmazza a 750 Ft felújítási díjat.
Összesen tehát a közös költség 8.186 Ft
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B épület

Tartozás
összege

A

Tulajdonos
(háztartás)

B

Összes
tartozás

C

Egy
háztartásra
vetített
átlag
tartozás
nagysága

D=C/B

Tartozással
érintett
hónapok
száma (havi
15.000 Ft-
os közös
költséggel
számolva)

E=D/15000

Évek
száma
(hány éve
állhat fent
a
tartozás)

F=E/12

0-50.000 Ft 5 6 722 Ft 1 344 Ft 0 0

50.000-
100.000 Ft 2 135 925 Ft 67 963 Ft 5 0,42

100.000-
500.000 Ft 7 1 756 062 Ft 250 866 Ft 17 1,41

500.000-
1.000.000 Ft 8 5 631 763 Ft 703 970 Ft 47 3,92

1.000.000-
2.000.000 Ft 16 23 106 321 Ft 1 444 145 Ft 96 8,0

2.000.000-
3.000.000 Ft 11 25 978 064 Ft 2 361 642 Ft 157 13,08

3.000.000-
4.000.000 Ft 8 28 029 162 Ft 3 503 645 Ft 234 19,5

4.000.000-
5.000.000 Ft 2 8 638 053 Ft 4 319 027 Ft 288 24,0

Az óriási tartozásokat látva kérdések sora merül fel bennünk és a lakókban is.

Mindeközben
- 2017. áprilisában a Társasház felfüggesztette a házak takarítását, a két ház közötti zöld

terület gondozását, mivel nem tudta fizetni a helyi takarítót, s ezzel jelentős közhigéniai
kockázatokat vállalt fel. Augusztus végén az állapotok tarthatatlanná váltak, ezért közel
23.000.000 Ft-ból kitakarították a területet. Hozzátesszük, hogy talán gazdaságosabb
lett volna egy takarítót fizetni. (havi 200.000 Ft volt a takarító bére)

- 2017. áprilisban 2 hét alatt felállványozták a B épületet életveszélyes állapotra
hivatkozva, amelyre összesen majd 35 millio Ft-ot költöttek.

- A felállványozásra a magántulajdonosoktól 100.000-150.000 Ft-ot (kb. 150 lakás)
kértek befizetni. Amennyiben nem fizették be ezt az összeget, ráterhelték a a tulajdoni
lapra, ennek következtében a még az adóssággal nem rendelkező, vagy kezelhető
mértékű adóssággal rendelkező lakók is eladósodtak.

- A 2016. évi beszámolóban leírták és a 2017. júliusi közgyűlésen elmondták, hogy
Társasház számláját zárolták, így nem tudják még a közüzemi számlákat sem kifizetni,
ami magával vonhatja az A épületben is a közvilágítás megszüntetését, illetve mindkét
épületben a víz elzárását, amely teljesen ellehetetleníti az életet.

- A Kontúr Egyesület jelenleg önkéntesekkel dolgozik, s havonta közel 200 órát áldoz
közhasznú tevékenysége keretében a Hős utcában élőkre. Az önkormányzattól kapott
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közösségi teret 2015. novemberében adtuk át a lakosok részére. A Hős utcai közösségi
tér fenntartását (évente közel 300.000 Ft a rezsiköltség, melyből 6301 Ft a közös
költség) nagyrészt adományokból, pályázatokból fedezzük. Hetente kétszer tartunk a
helyi gyerekeknek készségfejlesztő foglalkozásokat, illetve hétvégén kirándulásokat
szervezünk a gyerekek és családok részére. 2016-tól közösségi beszélgetéseket tartunk
a lakók részére, 2017. szeptembere óta mivel a helyi Humánszolgáltató
kapacitásproblémára hivatkozva nem tudja a Hős utcai Közösségi terünket használni,
melynek keretében helyben tudná segíteni a lakosokat, ezért egyik önkéntesünk
felvállalta a helyi családok esetkezelését (heti 2 órában), amíg ez nincs megoldva.

Tisztelt Képviselőtestületi tagok!

Kőbánya, a Kormányhatározat értelmében, megoldási lehetőséghez jutott a 2,1 milliárd
forintos állami támogatás rendelkezésre bocsátásával. Bár sem mi, sem a lakók nem tudjuk,
hogy pontosan mire kívánják fordítani ezt a közpénzt, az azonban könnyen kiszámolható, hogy
ez az összeg közel 162 db 13.000.000 Ft értékű lakás megvásárlására lenne elegendő. Fontos
lenne, a lakók, a helyi civil és egyházi szervezetek bevonása is a tervezésbe, valamint ha a
telepfelszámolás mellett köteleződnek el - amit a lakók is támogatnak - akkor az itt élők
megfelelő segítséghez és lakhatáshoz jussanak.

Ennek érdekében kérjük Önöket, hogy támogassák a beterjesztett határozati javaslatokat
átláthatóvá téve ezzel a tervezést, valamint az információ elérhetőségét, mert ez minden
kőbányai állampolgár ügye és érdeke!

Budapest, 2018. február 20.

Köszönettel,

Hős utcai lakók és a Kontúr Egyesület
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