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Rettenetes,_ hogy_ emberek_ élnek_ az_ utcán,_
és_ hogy_ vannak,_ akik_ arra_ kényszerülnek,_
hogy_kukázzanak._Ez_mindenkinek_rossz,_de_
ha_van_bennünk_egy_kis_együttérzés,_ akkor_
be_kell_látnunk,_azoknak_a_legrosszabb,_akik_

erre_rákényszerülnek._Senki_sem_jókedvében_
hajléktalan,_senki_sem_szórakozásból_gube-
rál_a_szemétben.
Ugyanakkor_ teljesen_ érthetô,_ ha_ a_ környék_
lakóit_zavarja,_ha_valaki_kukázás_közben_sze-
metel,_kiönti_a_kukákat_vagy_nagy_zajt_csap_
éjszaka._ Ezekkel_ a_ jelenségekkel_ szemben_
azonban_már_most_is_fel_lehet_lépni:_ma_is_ti-
los_a_„köztisztasági_szabálysértés”,_valamint_
a_ „csendháborítás”._ Ezzel_ szemben_ semmi_
sem_indokolja_azoknak_az_embereknek_a_be-
börtönzését,_ akik_ arra_ kényszerülnek,_ hogy_
kukázzanak,_de_ezt_oly_módon_teszik,_hogy_
az_nem_jár_mások_zavarásával.

Ugyanez_a_helyzet_az_utcán_éléssel_kapcso-
latban:_ a_ hajléktalansággal_ szembeni_ kar-
hatalmi_ fellépés_ mellett_ érvelôk_ leggyak-
rabban_olyan_dolgokra_panaszkodnak,_mint_
az_ erôszakos_ kéregetés,_ a_ közterületi_ alko-
holfogyasztás_vagy_a_közterületek_beszeny-
nyezése_emberi_ürülékkel._ Teljesen_érthetô,_
ha_az_önkormányzat_kezelni_akarja_ezeket_a_
problémákat._Ehhez_azonban_nincs_szükség_
az_összes_utcán_élô_ember_megbélyegzésére:_
mind_a_zaklató_kéregetéssel,_mind_a_közte-
rületek_ beszennyezésével_ szemben_ már_ a_
hatályos_jogszabályok_alapján_is_fel_lehetne_
lépni_–_és_ugyanez_igaz_a_közterületi_alkohol-
fogyasztásra_is,_attól_függetlenül,_hogy_haj-
léktalanokról_van-e_szó_vagy_sem.
A_ hajléktalanság_ és_ a_ kukázás_ hatósági_ ül-
dözésére_ tehát_ nincsen_ szükség_ a_ valóban_
zavaró_ kellemetlenségek_ orvoslásához._ A_
büntetés_ csak_ a_ hajléktalan_ és_ kukázásra_
kényszerülô_emberek_megalázására_és_értel-
metlen_ bebörtönzésére_ jó._ Megoldani_ nem_
old_meg_semmit,_senkit_sem_fog_munkához_
vagy_otthonhoz_segíteni._Nem_a_szegények,_
hanem_ a_ szegénység_ ellen_ kell_ küzdeni:_ a_
foglalkoztatás_ bôvítésével,_ tisztességes_

bérekkel_ és_ nyugdíjjal,_ a_ lakásfenntartási_
támogatás_ jelentôs_ emelésével,_ kiterjedt_
szociálisbérlakás-hálózat_ kialakításával,_ va-
lamint_a_hajléktalanellátó_ intézmények_ fej-
lesztésével.

Misetics Bálint,
az LMp lakáspolitikai szakértôje

A szegénység vagy a szegények ellen küzdünk?

senki sem jókedvében  
hajléktalan, senki sem  
szórakozásból guberál  
a szemétben

jóZseFvárOs

teleki tér, mi lesz veled?

A KONstruKció
Az_önkormányzat_lehetôség_szerint_a_legkevesebb_
közpénz_ felhasználásával_ tervezi_ a_ felújítást._ En-
nek_ az_ az_ ára,_ hogy_ a_ lebontott_ piac_ területének_
nagyjából_ felét_ körülbelül_ 300_millió_ forintért_ pá-
lyázat_ útján_ értékesíti._ A_ pályázatot_ −_ egyedüli_
jelentkezôként_−_a_Lidl_nyerte._Ezt_a_konstrukciót_az_
egyik_párt_a_közpénz_elherdálásaként_értékelte,_így_
nem_is_szavazta_meg._Az_LMP_képviselôjeként_ezt_
én_is_mérlegeltem,_de_nem_látván_semmilyen_más_

esélyt_a_változásra_a_piac_környékén,_elfogadtam_a_
konstrukciót._A_jövôben_az_önkormányzati_vagyon_
eladását_ csak_ akkor_ fogom_ támogatni,_ ha_ annak_
bevétele_deklarált_és_fenntartható_célra_fordítódik,_
nem_a_költségvetés_foltozgatására._Ugyanezt_a_gon-
dolatmenetet_követtem,_amikor_az_önkormányzat_
késôbb_ telkek_ megpályáztatásáról_ döntött:_ nem_
szavaztam_meg_az_elôterjesztést.

A KöLtségvetés
Az_eredeti_tervek_szerint_a_terület_eladása_nagyjából_
300_millió_Ft_bevételt_hoz,_az_új_piac_belépési_díjai_
pedig_körülbelül_200_milliót_tesznek_ki._Ehhez_azon-
ban_négyzetméterenként_ 200_ ezer_ forint_ belépési_
díjjal_számoltak,_amelyrôl_a_kezdet_kezdetén_ látni_
lehetett,_hogy_vagy_nem_fogják_az_árusok_vállalni,_
vagy_ csak_ úgy_ tudják_ kifizetni,_ hogy_ jelentôsen_
megnövelik_ majd_ az_ árakat._ A_ kiadásokról_ azon-
ban_az_egyszeri_képviselônek_nem_lehetett_túl_sok_
fogalma,_mivel_a_sok_százmillió_forintot_megmoz-
gató_ beruházáshoz_ költségvetés_ nem_ készült,_ az_
elôterjesztôk_(fôleg_maga_a_polgármester)_eseti_mó-
don_kért_a_pénzmozgásokhoz_hozzájárulást._Ezért_

indítványoztam,_hogy_készüljön_költségvetési_terv_
a_projektrôl,_enélkül_ugyanis_még_utólag_sem_lehet_
meghatározni,_mennyivel_lépjük_túl_a_költségeket,_
hiszen_ azokat_ elôre_ nem_ tûztük_ ki._ Nem_ tudom,_
mi_lehetett_a_többség_motivációja,_a_javaslatomat_
leszavazták;_ a_ bontásért-építésért-költöztetésért_
felelôs_ iroda_azóta_ is_ elôzetes_ tervezés_nélkül_bo-
nyolítja_a_projektet._Az_egyszeri_ellenzéki_képviselô_
pedig_csak_azt_kérdezi,_hogy_lehet_így_a_közpénzek_
felhasználását_kontrollálni?

MiLyeN LesZ?
Az_ önkormányzat_ piacra_ vonatkozó_
terveiben_ egyébként_ sok_ pozitívum_
lelhetô_fel._Ilyen_az_a_szándék_is,_hogy_
a_Teleki_tér_közösségét_együtt_tartsa,_a_
piac_árszintjét_lényegesen_ne_emelje,_
ennek_keretében_a_bérleti_díjak_válto-
zatlanok_maradjanak._Bár_a_telek_fele_
eladásra_ kerül,_ a_ piac_ mérete_ a_ nem_
használt_területek_(és_a_kocsmák)_felszá-

molása_miatt_csak_kevéssel_fog_zsugorodni._Arra_is_
ígéretet_kaptunk,_hogy_az_ôstermelôi_ rész_ is_pont_
annyi_asztalból_fog_állni,_mint_eddig._

(írásunk_a_következô_oldalon_folytatódik)

A teleki téri piac felújításának ügye 2006-ra, a kettôvel ezelôtti ciklusra nyúlik 
vissza. Az események azonban 2011. elején gyorsultak fel, amikor az önkormány-
zat a tettek mezejére lépett. Márciusban konzultációs testületet hozott létre, 
amely a piaci árusok (és fôleg ingatlanjaik) jogi helyzetét mérte fel, és lefolytatta 
a szükséges tárgyalásokat.

A projekt lefolyásában 
szembetûnô a gyorsaság, 
amelyet inkább  
kapkodásnak hívnék

Költségvetés nélkül?
A képviselô-testület 190/2011. (IV. 21.) sz. határozata:
A Képviselô-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabfy Tamás 
módosító indítványát, mely szerint felkéri a polgármestert, hogy 
a májusi második rendes képviselô-testületi ülésre a Konzultációs 
testület tapasztalatai alapján tervezhetô tételekkel kiegészített 
beruházási költségvetést terjesszen elô.



2
2011.

józsefváros lakosságának jelentôs része anyagi 
gondokkal küzd. Az elmúlt években, ahogy az 
ország más területein is, növekedett azoknak a 
száma, akik szinte teljes létbizonytalanságban 
élnek. A kerület vezetése a létbiztonság illúzióját 
a „rendteremtés” jelszavával próbálja megte-
remteni.

Kocsis_Máté_polgármester_rendet_tesz._Az_utcákon_és_a_ház-
tartásokban._ A_ Józsefváros_ újság_ címlapfotói_ jól_ ábrázolják_
ezt_a_politikai_ irányt._Átlagosan_minden_harmadik_címlapon_
a_rendvédelmi_szervek_képviselôi_láthatóak._

A_szeptemberi_népszavazás_a_hajléktalanokat_vette_célba,_és_
azt_ígérte_a_kerületi_polgároknak,_hogy_ôket_az_utcáról_eltün-
tetve_rendezettebb_és_boldogabb_kerületünk_lesz.
_

A_rendrakás_nem_áll_meg_az_utcákon,_a_háztartásokba_is_elér_
az_önkormányzat_„tisztító_keze”._A_minta_országosan_ismert,_
a_módosítást_a_Jobbik_egyik_képviselôje_indítványozta,_amit_a_
Fidesz–KDNP-s_többség_örömmel_fogadott_be._Ennek_alapján_
2011._július_22-én_a_képviselô-testület_módosította_a_szociális_
ellátások_rendjérôl_szóló_rendeletét.

_A_rendeletmódosítás_pótcselekvésnek_tûnik,_nem_tartja_tisz-
teletben_a_juttatást_igény_bevevôk_emberi_méltóságát,_hiszen_
privát_életterük_kialakításába,_használatába_szól_bele._Azok-
kal_a_személyekkel_szemben,_akik_a_környezetükben_élô_töb-

bi_ személyre_ egészségügyileg_ veszélyt_ jelentve_ használták_
lakhelyüket,_ lakossági_bejelentés_alapján_az_ANTSZ_eddig_ is_
eljárhatott._

A_rendelet_azt_is_elôírja,_hogy_az_ott_lakóknak__igazolniuk_kell,_
jogszerûen_élnek-e_a_lakásban._Ha_az_ingatlan_minden_eset-
ben_önkormányzati_tulajdonú_lenne,_ez_a_kitétel_esetleg_még_
jogosnak_is_tûnne._De_az_önkormányzati_bérlôi_viszony_nem_
feltétele_annak,_hogy_valaki_bérpótló_juttatást_igényeljen._Az_
önkormányzat_nem_járhat_el_ tulajdonosként_ebben_az_eset-
ben_és_akkor_sem,_amikor_a_szolgáltatók_helyett_ellenôrzi_a_
„közszolgáltatások_szabályos_vételezését”.

A_rendelet_az_egyik_következô_pontjában_azt_is_elôírja,_hogy_
„a_ lakás_ a_ mindennapi_ életvitelhez_ (alvás,_ fôzés,_ étkezés,_
mosogatás,_tisztálkodás,_mosás_stb.)_szükséges_bútorokkal,_
berendezési_tárgyakkal,_eszközökkel_legyen_ellátva._Kérdéses,_
hogy_ha_például_egy_család_a_ földön,_matracon_alszik,_mert_
azt_kedveli_vagy_mert_nincs_pénze_ágykeretre,_akkor_megfelel-
nek-e_a_rendezettség_kritériumainak._Valószínûleg_azt_majd_a_
környezettanulmányt_végzôk_döntik_el,_saját_szempontrend-
szerük_alapján._

A_rendelet_f._pontja_az_úttörôtáborok_„tisztasági_versenyeit”_
idézi,_amikor_minden_egyes_foltért_a_padlón_pontlevonás_járt,_
és_vigyázzállásban_várták_a_kis_úttörôk,_mikor_jön_a_szemle._

Az_önkormányzat_az_ilyen_rendeletekkel_egyértelmûvé_teszi,_
hogy_nem_tekinti_a_kérelmezôket_felnôtt,_felelôs_állampolgá-
roknak._

A_ rendelethez_ csatlakozó_ slusszpoén_ (az_ iskolai_ hiányzások_
ellenôrzéséhez_hasonlóan),_hogy_pluszmunkát_jelent_a_szoci-
ális_iroda_dolgozói_számára._A_jegyzô_indítványa_alapján_négy_
fôt_ csoportosítottak_ át,_ akiknek_ ezentúl_ csak_ a_ különbözô_
rendeletek_által_elôírt_környezettanulmányok_elkészítése_lesz_
a_feladata.

Fô_a_takarékosság.

A szociális „rend” új modellje 
józsefvárosban

Az_ LMP_ a_ részvétel_ pártja,_ közös_ ügyeink_ alakításában_ annak_
mindenekfeletti_ szükségességét_ hirdeti._ Azt_ gondoljuk,_ Önök_ között_
szép_ számmal_ vannak,_ akik_ egy_olyan_ igazságosabb,_ szolidárisabb_ tár-
sadalomban_ szeretnének_ hosszan_ fenntartható_módon_ élni,_ amelyben_
a_ közügyekbe_ való_ beleszólás_ joga_ nem_ merül_ ki_ egy_ „konzultációs_
kérdôív”_beikszelgetésében,_s_amelyben_a_közügyekkel_való_foglalkozás_
lehetôsége_nem_kevesek_privilégiuma.

Minden_bizonnyal__sokan_tudnának_segítséget_nyújtani_a_legkülönbözôbb_
szakterületeken,_úgy_helyi,_mint_fôvárosi_vagy_éppen_országos_szinten._
Önzô_módon_persze_elsôsorban_a_helyi_ tennivalókra_gondolunk:_az_ön-
kormányzatban_ számos_ területen_ nyílik_ lehetôség_ a_ közremûködésre._
Akik_figyelemmel_kísérik_munkánkat,_ láthatják,_hogy_igyekszünk_a_ leg-
több_kérdésben_állást_foglalni,_határozott_véleményt_képviselni,_de_nem_
gondoljuk_magunkat_a_bölcsek_köve_birtokosainak._

Úgy_ véljük,_ a_ rendszerváltás_ óta_ eltelt_ idôszak_ egyre_ súlyosbodó_ kö-
vetkezményekkel_ járó_ problémája_ az_ volt,_ hogy_ a_ hatalom_mindenkori_
birtokosai_a_legegyszerûbb_döntéseket_is_átpolitizálták,_magukat_folya-
matosan_ a_ „másik_ oldal”-lal_ szemben_ és_ szinte_ kizárólagosan_ ebben_ a_

viszonyrendszerben_ ha-
tározták_meg._Ezzel_pár-
huzamosan_egyre_kisebb_
hangsúlyt_kapott_a_szak-
maiság,_háttérbe_szorul-
tak_a_józan_észérvek._

A_ jelenlegi_ kormány_ gazdaságpolitikája_ e_ káros_ jelenség_ kiteljesedését_
hozta,_ melyhez_ helyi_ szinten_ sem_ kívánunk_ asszisztálni._ Ellenzékként_
szerepünk_ javarészt_ arra_ korlátozódik,_ hogy_ reaktív_ módon_ szóvá_ te-
gyünk_és_kritikával_illessünk_minden_olyan_elgondolást,_mely_e_régi_min-
tát_követi._Ugyanakkor_nem_gátol_bennünket_ semmi_abban_sem,_hogy_
proaktívan_elébe_menjünk_a_történéseknek,_önálló_kezdeményezésekkel_
éljünk._ Ebben_kínáljuk_ fel_ a_ részvétel_ lehetôségét_minden_érdeklôdô,_ a_
közösségéért_ tenni_ akaró_ olvasónknak,_ amennyiben_ a_ fenntarthatósá-
got,_az_igazságosságot_és_a_szolidaritást_elfogadja_vezérlô_elveiként.

A_ Lehet_Más_a_Politika_ célul_ tûzte_ki,_hogy_végre_ rátereli_Magyarorszá-
got_egy_olyan_útra,_amelyet_az_állampolgárok_széles_körének_részvételé-
vel_folyamatosan_legitimált,_igazságosabb_és_a_közjót_szolgáló_politikai_
rendszer_jellemez._Kevesen_indultunk,_de_felvállaltuk,_hogy_lesz,_aki_ne-
vén_nevezi_a_problémákat,_járható_utat_kínál._Ám_ez_a_szerep_hosszú_tá-
von_nem_fenntartható!_Az_utakat_közösen_kell_megtalálnunk._Minél_töb-
ben_keressük,_annál_biztosabb,_hogy_jót_választunk_és_nem_tévedünk_el.__
Az_ LMP_bázisdemokratikus_ párt,_ a_ részvétel_ pártja._ Ennek_ szellemében_
várjuk_ mindazok_ jelentkezését,_ akik_ részt_ kívánnak_ venni_ a_ kerületi,_
fôvárosi_ vagy_akár_ az_országos_munkában._ Tehetik_ ezt_úgy,_hogy_vala-
milyen_szakterület_képviseletét_felvállalva_kapcsolódnak_be_a_munkába,_
de_hasznos_már_az_is,_ha_valaki_a_közvetlen_lakókörnyezetében_felmerült_
problémákat_jelzi_felénk,_illetve_összekötô_szerepet_vállal_kisebb_közös-
ségek_és_az_LMP_között.

erôsítsük a 
részvételt!  Lehet 
más a politika!   

Forró ôsz következik. teendôink mind helyi, mind országos 
szinten jelentôsen növekedni fognak. e feladatokat pusz-
tán tagságunk erôforrásaival egyre nehezebb olyan szinten 
ellátni, ahogy azt tôlünk akár választóink, akár mi magunk 
elvárjuk. és ezt nem is tartanánk feltétlenül helyesnek. 
Nem hisszük, hogy közügyeink kompetens alakításához 
elengedhetetlen lenne a párttagság! ellenben fontos a józan 
ész, az önzetlenség, a szolidaritás és a tisztesség.

a hatalom mindenkori 
birtokosai a legegyszerûbb 
döntéseket is átpolitizálták

A rendeletmódosítás pótcselekvés-
nek tûnik, nem tartja tiszteletben 
a juttatást igénybe vevôk emberi 
méltóságát, hiszen privát életterük 
kialakításába, használatába szól 
bele

Az_ alkoholt_ árusító_ vendéglátó_ egységeknek_
büntetô_jellegû,_sokszoros_belépési_és_bérleti_dí-
jat_kell_fizetniük,_így_várhatóan_az_új_piacon_már_
nem_lesznek_jelen._
Az_önkormányzatban_konszenzus_van_a_kocsmák_
legolcsóbb_szegmensének_visszaszorításáról.
Az_ új_ piaccsarnok_ az_ ígéretek_ szerint_ modern,_
zöld_ épület_ lesz,_ sajnos_ kicsit_ plázás_ fém-üveg_
kinézettel._A_ tervezéskor_figyeltek_a_ zöld_ szem-
pontokra_ is,_ például_ a_ szellôztetésnél,_ amelyet_
passzív_módon_oldanak_meg,_és_a_világításigényt_
csökkenti,_hogy_az_épület_a_tetôn_keresztül_is_kap_
természetes_fényt._Még_decemberben_személye-
sen_próbáltam_elfogadtatni,_hogy_a_tervekbe_egy_
zöldtetô_is_bekerüljön._
Habár_ akkor_ negatív_ választ_ kaptam,_ a_ polgár-
mester_az_egyik_testületi_ülésen_ígéretet_tett_rá.__
Mindazonáltal_ a_ tervek_ lapzártánkig_ még_ nem_
készültek_el,_így_egyelôre_biztosat_még_nem_tud-
hatunk.

NegAtívuMOK
A_projekt_lefolyásában_szembetûnô_a_gyorsaság,_
amelyet_inkább_kapkodásnak_hívnék._Mindezt_az_
ÁNTSZ_ piacot_ bezáró_ határozatával_ magyaráz-
zák._Azt_a_határozatot_azonban_mégsem_kellett__
betartani,_ a_ költözést_ ki_ lehetett_ tolni_ másfél__
hónappal.
Roppant_ sajnálatosnak_ tartom,_ hogy_ a_ hat_ éve_
elhatározott_beruházást_ ilyen_tempóban_hajtot-
ták_ végre._ Minden_ érdekelttel_ (árusok,_ bérlôk,_
környékbeli_ lakosok,_ vásárlók)_ lett_ volna_ idô_
a_ _ megfelelô_ egyeztetésre,_ amennyiben_ idôben_
elkezdik_ azt._ Talán_ minden_ érdekelt_ megelége-
désére_szolgáló_kompromisszum_is_születhetett_
volna.
Az_ árusok_ véleményének_ figyelmen_ kívül_ ha-
gyásáról_ az_ internetes_ 8ker_ TV_ lebbentette_ fel_
a_ fátylat._Míg_a_ testületi_ és_bizottsági_üléseken_
egyoldalú_beszámolókat_kaptunk,_például_a_200_
ezer_ forintos_ belépési_ díjra_ azt_ mondták,_ hogy_

„ezzel_számolnak”,_a_ riportból_kiderült,_hogy_ez_
mennyire_nem_volt_így._Elképesztô_az_az_eset_is,_
hogy_olyan,_egyszerûen_eldöntendô_kérdésemre,_
hogy_ kért-e_ a_ telek_ vevôje_ részletfizetést_ vagy_
nem,_ csak_ félrebeszélés_ volt_ a_ válasz._ Kétszer_
meg_kellett_újra_kérdeznem,_hogy_végre_megtud-
jam,_hogy_igen._Ilyen_körülmények_között_kellene_
felelôs_döntéseket_hoznom._Ezek_az_esetek_a_de-
mokratikus_kontroll_megcsúfolásai_még_akkor_is,_
ha_a_döntések_felelôssége_a_Fidesz−KDNP-frakció_
vállán_nyugszik.

Drágább piacot akar az LMp?

Kocsis_Máté_és_a_Józsefváros_újság_szerkesztôsége_
szerint_ igen,_olyannyira,_hogy_az_augusztus_23-i_
számban_ vezetô_ hírként_ tálalták._ Kocsis_ Máté_
ugyanitt_azt_nyilatkozta:_„Szép_baleset_lenne,_ha_
az_ LMP_és_ a_Magyar_Narancs_újságírói_ költenék_
a_ józsefvárosiak_pénzét,_két_hónap_alatt_tennék_

gallyra_a_kerületet.”_Jelentem,_ha_az_LMP_költené_
a_józsefvárosiak_pénzét,_a_projektnek_lenne_írott_
és_ a_ képviselô-testület_ által_ elfogadott_ költség-
vetése.

jakabfy tamás,
Az LMp józsefvárosi képviselôje

(*2)_ A_ lakókörnyezet_ rendezettségé-
nek_ biztosítása_ körébęn_ a_ bérpótló_
juttatást_kérelmezô_vagy_ jogosult_az_
általa_ életvitelszerûen_ lakott_ lakás_
állagának_ és_ rendeltetésszerû_ hasz-
nálhatóságának,_valamint_higiénikus_
állapotának_ biztosítása_ körében_ kö-
teles:*

*a)_ a_ lakásra_ vonatkozó_ jogszerû_
használat_igazolására,_és*

*b)_a_lakás_a_mindennapi_életvitelhez_
(alvás,_ fôzés,_ étkezés,_ mosogatás,_
tisztálkodás,_mosás,_stb’)*

*szükséges_ bútorokkal,_ berendezési_

tárgyakkal,_ eszközökkel_ való_ ellátá-
sára,_és*

*c)_ a_ közszolgáltatások_ (elektromos_
áram,_ víz,_ gáz,_ távhô_ stb.)_ szabályos_
vételezésére,_és*

*d)_ együttmûködni_ a_ fertôzô_ beteg-
ségek_kialakulásának_és_terjedésének_
megelôzése_céljából_a_lakás*

*rágcsálóktól,_ kártevôktôl_ való_men-
tesítésében,_és*

*e)_a_lakás_padlózatának,_falazatának_
folyamatos_ tisztán_ tartására,_ takarí-
tására,_és*

*f)_ a_ mosásra,_ valamint_ a_ rendsze-
res_ tisztálkodásra_ szolgáló_ vizes_
helyiség(ek)_és_a_mindennapi*

*használatra_ alkalmas_módon_ kiépí-
tett_és_meglévô_személyes_használa-
tú_illemhely_rendeltetésszerû*

*használatára,_rendszeres_takarításá-
ra,_és*

*g)_állattartás_esetén_az_állattartásra_
vonatkozó_helyi_szabályok_betartásá-
ra.*

*15/A._§__(1)_A_bérpótló_juttatásra_való_jogosultság_egyéb_feltétele,_hogy__a_kérelem_benyújtója,_illetve_az_ellátás__jogo-
sultja_a_lakókörnyezete_rendezettségének_biztosítására_vonatkozó_feltételeket_köteles_teljesíteni.
A rendezettség kritériumait a következôkben állapítja meg:
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Kérjük,_ha_teheti,_támogassa__
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Kedves Olvasó!
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A Budapesti Lámpással rá akarunk 

világítani az LMP fôvárosban és  

kerületekben végzett munkájára,  

véleményére. 

Egy olyan oldaláról akarjuk meg-

világítani a helyi, fôvárosi közélet 

eseményeit, amelyrôl máshol nem 

olvashat, nem hallhat. Azonban az 

újság elkészítése és eljuttatása újabb 

olvasókhoz nagy anyagi terhet jelent 

számunkra. Kérjük, ha teheti, 

támogassa lapunk megjelenését 

2000 Ft-tal, amivel további 

100 db újság új olvasókhoz való 

eljuttatását teszi lehetôvé.

Bankszámlaszámunk: 
10300002-10506374-49020067 
Paypal-on keresztül bankkártyával is. 

Elérhetô: http://lehetmas.hu/
tamogatom/” • Közleménybe  

beírandó: Budapesti Lámpás.
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Fôvárosi programok

• KiráNDuLj  veLüNK!
2011._okt._22._szombat,_9.40_
találkozó_a_Moszkva_téren,_az_óra_alatt.
Információ:__06_30/950_4949__kirándulás

• Október_23-án_13.30_órakor_KöZpONti LMp-s MegeMLéKeZés  
A FOrrADALOM 55. évFOrDuLójáróL 
56-os_témájú_transzparens_festése_és_ünnepség_
Beszédet_mond_Szél_Bernadett_szóvivô_és_Karácsony_Gergely_
parlamenti_frakcióvezetô-helyettes,_
utána_15.30-kor_közös_átvonulás_az_„Egymillióan_a_magyar_
sajtószabadságért”_csoport_demonstrációjára._
Találkozó_a_Mûegyetem_fôbejáratánál,_Mûegyetem_rakpart_3-9.

• gyere Le veLüNK A FöLD ALá!__
A_4-es_metró_alagútjának_megtekintése_
Nov._5._10–12h_regisztráció:_lmp@budapest.hu_06_1_27_1489

• LMp-KLuB_Meghívott_vendégek:_Schiffer_András,_az_LMP_parla-
menti_frakciójának_vezetôje,_dr._Kaltenbach_Jenô,_Somfai_Ágnes_és_
Hanzély_Ákos,_az_LMP_fôvárosi_frakciójának_tagjai._Kötetlen_beszélge-
tés_országos_és_fôvárosi_politikáról._
2011._nov._5.,_17_óra,_Fészek_klub,_VII_ker.,_Kertész_utca_36.

• öKOpOLitiKAi vitAesteK_

az_Ökopolisz_Alapítvány_szervezésében_minden_hónap_2._szerdáján_
18_órától_a_Gödör_Klubban_(1051_Bp.,_Erzsébet_tér).
A_november_9-i_beszélgetés_témája:
Szétszakadó_társadalom_–_a_szegénységrôl_és_kirekesztésrôl_
beszélgetünk_politológus_és_szociálpolitikus_vendégeinkkel.

www.okopoliszalapitvany.hu_

Budapest és a budapestiek sokat bukhatnak a 
tarlós istván fôpolgármester és a Fidesz erôs em-
berei közötti csatákon. elég csak a budai fonódó 
villamosok projektre gondolni, amelyben százez-
rek életkörülményeivel játszott a fôpolgármester 
és a Fidesz nagyágyúi. 

Ugyanennek_ a_ harc-
nak_ a_ következmé-
nye,_ hogy_ a_ Fidesz_
100_milliárddal_káro-
sítja_meg_a_budapes-
tieket._Fellegi_Tamás_
miniszter_ nem_ tá-

mogatja,_hogy_a_fôváros_100%-os_uniós_támogatással_96_vil-
lamost_és_93_trolibuszt_vásároljon._Tarlós_István_vezetési_stílu-
sát,_politikáját_gyakran_kritizálja_az_LMP,_azonban_azt_senki_nem_

vitatja,_hogy_karakán_ember,_amit_a_Fidesz_vezetése_nehezen_tûr._
Orbán_ Viktor_ láthatóan_ az_ egész_ országot_ saját_ tulajdonának_
tekinti:_nemcsak_állami,_hanem_független_intézmények_vezeté-
sébe_is_„megbízható”_embereket_ültet._Hogyan_tudná_elviselni,_
hogy_az_ország_fôvárosa_egy_tôle_valamelyest_is_független_ember_
kezében_van?_

Persze_ ne_ legyenek_ illúzióink:_ itt_ nem_ csupán_ egók_ harcáról,_
hanem_komoly_pénzösszegekrôl_ is_szól_a_küzdelem._A_fôváros_
óriási_ vagyonnal_ rendelkezik,_ üzemeltetésében_ pedig_ száz-
milliárdok_forognak,_amelyek_egy_részéért_a_kormánypárt_har-
cot_ indított._A_fideszes_kerületi_polgármesterek_által_ felállított_
Budapesti_ Önkormányzati_ Szövetségbôl_ Tarlós_ István_ kima-
radt._ Az_ újonnan_ létrehozott_ budapesti_ kormányhivatallal_ a_
fôvárost_ vennék_ gyakorlatilag_ gyámság_ alá._ Tarlós_ Istvánnak_
sajnos_rengeteg_energiája_megy_el_a_fideszes_erôs_emberek_el-
leni_ harcban._ Ahelyett,_ hogy_ kihasználnák_ azt_ a_ lehetôséget,_
hogy_ szinte_ egyszínû_az_összes_kerület_ és_ a_ fôváros_ vezetése,_
egymással_ vannak_ elfoglalva._ Ahelyett,_ hogy_megragadnák_ az_
alkalmat_és_valóban_élhetô_várost_teremtenének_Budapestbôl,_a_
koncon_marakodnak._Hogy_mi_lesz_Budapesttel_és_a_budapesti-
ekkel_az_legjobb_esetben_is_csak_másodrangú_kérdés_számukra._

pg

itt nem csupán egók  
harcáról, hanem komoly 
pénzösszegekrôl is szól  
a küzdelem

Kinek az érdeke?

Játék
Látogassa_meg_a_Parlamentet_egy_LMP-s_képviselô_ide-
genvezetésével!_Ha_megválaszolja_az_alábbi_kérdéseket_

parlamenti_látogatást_nyerhet!_
Kerületenként_10_fôt_sorsolunk_ki

A_Budapesti_Lámpás_21_kerületben_jelenik_
meg,_ha_ön_összegyûjti_az_összes_kerületbôl_az_
újságot,_a_hátlapon_lévô_betûkbôl_egy_értelmes_

mondatot_nyerhet._
Adatait_harmadik_félnek_nem_adjuk_tovább._

Válaszát_postán_vagy_e-mailben_küldje_el_az_újságban_található_kerületi_elérhetôségre._
Kérjük_mindenképp_jelezze_melyik_kerületbôl_írt._

A_tárgynál_jelezze:_Budapesti Lámpás játék • Postacímünk:_1386_Budapest,_Pf._959_itt_is_írja_rá:_Budapesti Lámpás játék_
Adja_meg_telefonszámát_és_elektronikus_levélcímét,_hogy_fel_tudjuk_Ónnel_venni_a_kapcsolatot.

Játék kérdések

•  Az LMp petíciójának hányadik 
pontja szól a munkavállalói  
jogokról?

•  Hány tagú az LMp fôvárosi  
frakciója?

váLAsZOLjON A KérDéseiNKre és NyerjeN!

Tervezett program:
•_az_LMP_frakcióirodájának_megtekintése
•__a_folyosókon_sétáló,_felszólalásukra_készülô_képviselôkkel_
való_találkozás

•_betekintés_a_plenáris_ülésre_a_karzatról
•_az_épület_bejárása_idegenvezetô_kíséretében
•__uzsonnázzon_képviselôkkel_a_parlament_híres_büféjében
•__a_program_után_az_LMP-s_képviselôket_fogadóórájukon_
kérdezheti

LegyeN résZe  
A váLtOZásNAK! 

jelentkezzen 
segítônek, tagnak  

az LMp  
helyi szervezetébe!

önkormányzati képviselô: 
Jakabfy_Tamás_
email: jozsefvaros@lehetmas.hu
Honlap:_lehetmas.hu
Blog:_lmp678.blog.hu
Facebook:_facebook.com/LMP678
Képviselôi_fogadóóra_helye,_ideje:_minden_hónap_
második_és_negyedik_szerda_14_és_15_óra_között_a_
Polgármesteri_Hivatal_105-ös_szobájában.
További_idôpontok_egyeztetése_e-mailben_lehetséges.

számlaszám:__
10300002-10506374-49020067__
LMP_/_BUDAPEST_6-7-8_KERÜLET

viii. kerület

Halmai gábor 
Tel.:_06-20/977-5379

e-mail:__
hathetnyolcker@gmail.
com

blog:__
www.lmp678.blog.hu
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– Képviselô Úr, ön matematikus és mérnök.  
Mi hozta a politikába?

–_ Ez_ nem_ attól_ függ,_ kinek_mi_ a_ szakmája._ Azt_
vettem_ észre_ még_ az_ ezredforduló_ elôtt,_ hogy_
egyre_ inkább_ a_ háttérbe_ szorul_ a_ józan_ észnek_
megfelelô_döntések_meghozatala._Nem_volt_kö-
zös_gondolkodás_az_ország_jövôjérôl,_a_nagy_pár-
tok_csak_azzal_voltak_elfoglalva,_hogy_mindig_pont_
az_ellenkezôjét_mondják,_mint_a_másik,_tekintet_

nélkül_arra,_hogy_az_mennyire_logikus._Aztán_be-
indult_a_médiagépezetük,_amely_mindezt_„bead-
ta”_az_embereknek._Mi_azért_is_fogtunk_össze_az_
LMP-ben,_hogy_a_politikai_döntések_végre_tetten_
érhetôen_ azon_ szempontok_ szerint_ szülessenek_
meg,_amelyek_szerint_meg_kell_születniük:_az_or-
szág_jelenlegi_és_jövôbeli_lakói_érdekei_szerint.

− Az elmúlt egy évben komoly kérdésekben 
nyilvánította ki ellentétes véleményét a Fi-
desz–KDNp többségével szemben. ez a kritikus 
ellenzékiség eldöntött szerep?
–_ Azért_ a_ szavazások_ jó_ részében_ én_ is_ az_ igen_
gombot_nyomom_meg,_de_azok_egyértelmû_kér-
dések._Vannak_azonban_olyan_döntések,_amelyek_
hosszú_távra_meghatározzák_a_kerület_életét_és/
vagy_mélyen_ beavatkoznak_ a_ társadalom_ életé-

be._Amennyiben_ezek_a_tervezett_beavatkozások_
olyan_ irányúak,_hogy_azokkal_nem_értünk_egyet_
(és_ez_egy_ellenzéki_pártnál_elég_gyakori_is_lehet),_
nincs_más_választásom,_mint_tiltakozni,_szakmai_
ellenérveket_hozni_és_nemmel_szavazni._Vállalha-
tatlan_ számunkra_ például_ a_ „rend”_ józsefvárosi_

modellje,_amelyben_egy_hajléktalant_akkor_is_le-
het_büntetni,_ha_semmi_olyat_nem_tett,_amellyel_
a_ társadalmi_ együttélés_ szabályait_ megszegte_
volna._És_még_akkor_ is_kiállunk_a_kollektív_bün-
tetés_ellen,_ha_az_nem_hoz_nekünk_politikai_sikert_
(szavazatokat).

−  Melyek voltak az LMp saját kezdeményezé-
sei?
–_Kezdeményezôen_a_gyôztes_pártnak_kell_fellép-
nie,_ az_ LMP_ saját_ kezdeményezései_ elsôsorban_
ezek_módosításaiból,_a_többségi_kezdeményezé-
sek_számunkra_elfogadhatatlan_részeinek_meder-
be_terelésébôl_álltak._Gyakorlatilag_mindegyik_si-
kertelen_volt,_a_többség_lényeges_kérdésben_nem_
hagyta_magát_meggyôzni._Úgy_ érzem_azonban,_
hogy_a_többségi_döntések_kontrolljában_nagyon_
erôsek_ vagyunk,_ legyen_ szó_ közbeszerzésekrôl_
vagy_akár_ingatlanügyekrôl._
Próbáljuk_ elérni_ a_ társadalom_ minél_ szélesebb_
körû_bevonását_a_döntésekbe,_de_sajnos_a_saját_
bevonásunkat_sem_érjük_el_általában;_a_döntés-
elôkészítés_ átláthatatlansága_ eleve_ megnehe-
zíti_ a_munkát._ Az_ LMP_ hiába_ próbált_ a_ döntés-
elôkészítésbe_ szakértôivel_ belefolyni,_ mindig_
falakba_ ütközött._ Példa_ erre_ a_ civil_ koncepció:_
többször_próbáltunk_kapcsolatot_teremteni_a_ci-
vil_referenssel,_de_nem_hagyták,_hogy_a_civil_kon-
cepció_kidolgozásában_részt_vegyünk,_és_ugyanez_
történt_a_helyi_örökségvédelmi_rendelet_ügyében_
is._Úgy_látom,_hogy_a_vezetés_azt_gondolja,_ezek-
hez_az_ügyekhez_az_LMP-nek_semmi_köze._Szerin-
tem_ez_rövidlátás.

Úgy_látom,_hogy_a_vezetés_egyszerûen_nem_érde-
kelt_abban,_hogy_fenntartható_rendszert_hozzon_
létre._Sokkal_fontosabb_az,_hogy_gyors,_a_médiá-
ban_kommunikálható_gyôzelmi_jelentések_szüles-
senek._Az,_hogy_ez_fenntartható-e_vagy_mi_az_ára,_
kevésbé_fontos._Épp_ma_ jártam_a_pár_éve_ felújí-
tott_Mátyás_téren,_ahol_a_nyári_melegben_locsolás_
híján_nagy_területen_kiszáradt_a_fû._De_említhe-
tem_a_Teleki_teret_is,_ahol_a_kereskedôk_igényeirôl_
valószínûleg_elôbb-utóbb_a_bíróság_fog_dönteni,_
megegyezés_keresésének_nincs_nyoma._A_polgár-
mester_a_választás_után_a_Palotanegyedben_saját_
kezûleg_festette_fel_a_parkoló_határát_úgy,_hogy_
a_KRESZ-ben_elôírt_másfél_méteres_járda_megle-
gyen_ a_ gyalogosok_ számára._ Ezt_ egy_ éven_belül_
újra_szûkebbre_festették._A_Déri_Miksa_utca_páros_
oldalán_pedig_már_évek_óta_csak_oldalazva_férünk_
el_ az_ autóktól._ Fontosnak_ tartom,_ hogy_ ezekrôl_
az_ ügyekrôl_ értesülhessenek_ az_ emberek._ Ezért_
egy_sorozatot_is_indítottam_a_blogunkon,_a_www.
lmp678.blog.hu-n._

− és mitôl lehet más a politika?
–_A_politika_akkor_lehet_más,_ha_a_négyévenkénti_
választáson_kívül_is_részt_vesz_minél_több_ember_
a_köz_ügyeiben._Vagy_például,_ha_a_kerület_költ-
ségvetése_ elérhetô_ kereshetô_ formában_ a_ kerü-
let_ honlapján._ Ezeket_ a_ gátakat_ le_ kell_ bontani!_
A_ más_ politikához_ az_ is_ kell,_ hogy_ tiszteletben_
tartsuk_ egymás_ véleményét,_ a_ sajátunkhoz_ ne_
ragaszkodjunk_ görcsösen,_ észérvekkel_ hagyjuk_
magunkat_meggyôzni_a_közösség_érdekében.

interjú jakabfy tamással
„A nagy pártok csak azzal voltak elfoglalva, hogy mindig pont az ellenkezôjét mondják, mint a másik”

LegyeN résZe A váLtOZásNAK! jeLeNtKeZZeN segítôNeK, tAgNAK AZ LMp HeLyi sZerveZetéBe!

a vezetés egyszerûen  
nem érdekelt abban,  
hogy fenntartható  
rendszert hozzon létre. 

Az_ LMP_ jelölteket_ delegál_ az_ önkormányzat_ testületeibe,_
egyéb_szerveibe,_az_önkormányzat_cégeihez._

Delegáltjai_ezekben_a_testületekben_megfogalmazzák_javasla-
taikat,_ott_képviselik_a_megválasztóik_által_támogatott_prog-
ramjukat,_ott_próbálják_több-kevesebb_sikerrel_meggyôzni_a_
többséget_azok_helyességérôl._Nem_minden_esetben_ingyen._
Arról_ lesz_ szó,_ hogy_ az_ LMP_ delegáltjai,_ képviselôi_ mennyi_
közpénzt_kapnak_munkájukért.

Az_LMP-nek_teljes_állású_közpénzbôl_fizetett_delegáltja_nincs,_
költségtérítést_sem_vesz_fel_senki._Közpénzbôl_fizetett_pozí-
cióba_négy_fôt_delegált:

1._Jakabfy_Tamás,_képviselô,_a_Városgazdálkodási_és_Pénzügyi_
Bizottság_ tagja._ Ezekért_ a_ tisztségekért_ törvényben_ elôírt_
tiszteletdíj_ jár,_ és_ a_ törvény_ elég_ szûk_ határokat_ jelöl_ ki._ A_
képviselôségért_ kb._ bruttó_ 97_ ezer,_ a_ bizottsági_ tagságért_
kb._bruttó_43_ezer_forint_tiszteletdíjra,_összesen_havi_bruttó_
140.106_Ft-ra_jogosult.
2._ Bálint_ Mónika,_ a_ Humánszolgáltatási_ Bizottság_ külsôs_
tagja_havi_bruttó_43.481_forint_tiszteletdíjra_jogosult._Áprili-
si_megválasztásától_gyermeke_egyéves_koráig_ (október)_ ezt_
jogszabályi_okokból_nem_veszi_fel._(Április_elôtt_Budai_Gábor_
volt_a_delegált,_aki_ezt_az_összeget_felvette.)
3._Dr._Fekete_Hajnal,_a_Humánszolgáltatási_Bizottság_külsôs_
tanácsadója._Ô_ (is)_ felel_ egyes_ szakpolitikai_ álláspontok_ ki-
alakításáért._Egyéni_vállalkozóként_havi_szuperbruttó_70_ezer_
forintot_vesz_fel_(ez_kb._bruttó_55_ezer_Ft-nak_felel_meg).
4._ Erdôs_ Zoltán,_ RÉV8_ Zrt._ Az_ önkormányzat_ tulajdonában_
levô_cégek_többségében_politikai_delegáltak_a_tisztségviselôk_
az_igazgatótanácsokban_és_a_felügyelôbizottságokban._Ezen_
delegáltak_ nagy_ része_ azonban_ társadalmi_munkában_ látja_
el_a_ funkciót._Kivételt_képeznek_ez_alól_a_nagyobb_cégek._A_
Fidesz–KDNP_egyetlen_ilyen_fizetett_pozíciót_nyitott_meg_az_
LMP_számára,_a_RÉV8_Zrt._igazgatósági_tagságát._Delegáltunk_
Erdôs_Zoltán_(közgazdász,_unióspályázat-író_szakember)_lett._
Díjazása_bruttó_55_ezer_Ft_volt_áprilistól_(az_IT_késôi_megala-
kulásától)_júliusig,_amikor_is_a_kerületi_többség_a_delegálását_

visszavonta,_és_Alföldi_Györgyöt_nevezte_ki._Bár_a_képviselôk_
minôsített_ többsége_azt_ is_megteheti,_hogy_az_ellenzéknek_
semmilyen_pozíciót_nem_ad_(a_VII._kerületben_meg_is_tette),_
ez_azonban_nem_tartozik_a_demokrácia_elegáns_megoldásai_
közé._Egy_fiatal,_kicsi,_de_tettre_kész_párt,_amelyre_a_kerületi_
választók_jelentôs_hányada_adta_a_voksát,_úgy_tudja_az_elveit_
képviselni,_ ha_ megfelelô_ fórumokon_ bemutathatja_ azokat._
Az_ellenzéknek_felkínált_posztok_közül_azért_választottuk_a_
RÉV8-at,_mert_a_városrehabilitáció_ügyében_komoly_szakértôi_
bázissal_ rendelkezünk,_melyet_a_kerület_érdekében_haszno-
síthatunk._Meggyôzôdésünk,_hogy_a_RÉV8_Zrt._(és_a_kerület)_
több_pénzt_nyert_volna_Zoltán_munkájával,_mint_amennyibe_
került_volna._Ezért_a_status_quo_egyeztetés_nélküli_felrúgásá-
ba_azzal_a_ feltétellel_mentem_bele,_hogy_Zoltán_ott_marad-
hat_ és_meglesz_ a_ lehetôsége_ arra,_ hogy_pályázati_ területen_

dolgozzon._Egyelôre_az_alpolgármester_úr_ígéretét_bírjuk_arra,_
hogy_ ugyanennyi_ pénzért_ szakértôként_ segítheti_ tovább_ a_
munkát.

Mindösszesen_bruttó_kb._293_ezer,_nettó_kb._182_ezer_Ft._Ezzel_
–_rögtönzött_számításaim_szerint_–_az_összes_pártdelegáltnak_
fizetett_tiszteletdíj_ (képviselôk,_bizottsági_tagok,_bizottsági_
szakértôk,_önkormányzati_cégek_felügyelôbizottságai,_ igaz-
gatóságai,_Kesztyûgyár_Tanácsadó_Testület)_5_és_6%_közötti_
részét_kapja_az_LMP._A_ további_ szükséges_adatokat_beszer-
zem,_és_a_pontos_számokat_közzéteszem_blogunkon,_a_www.
lmp678.blog.hu-n.

jakabfy tamás,
az LMp józsefvárosi képviselôje 

Az LMp az átláthatóságért 
- magunkon kezdjük  


