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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt évek hagyományai szerint Budapest Főváros Főpolgármestere a Fővárosi 
Közgyűlés frakcióvezetőivel egyeztetve, ez évben is kilakoltatási moratóriumot hirdetett. 

A Fővárosi Önkormányzat részéről Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes - mellékelt 
levelében - azzal a felkéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a kilakoltatási eljárások 
felfüggesztésére vonatkozó felhíváshoz kerületünk is csatlakozzon. 

A moratórium célja, hogy 2009. november 01. napjától 2010. április 15. napjáig - a téli 
hajléktalan-ellátási idényben - senkit ne lakoltassanak ki a fővárosban. 

Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja és döntését a képviselő-testületi ülésen a 
bizottság elnöke ismerteti. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
csatlakozik Budapest Főváros Főpolgármesterének kilakoltatási eljárások 
felfüggesztésére vonatkozó felhívásához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. november 11. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Az elmúlt évek hagyományai szerint Főpolgármester úr a Fővárosi Közgyűlés 
frakcióvezetőivel egyeztetve ebben az évben is meghirdette a kilakoltatások 
felfüggesztéséért indított moratóriumot, melyet mellékelten megküldök. 

Tisztelettel felkérem Polgármester Urat, hogy kerületük is csatlakozzon a 
kilakoltatási eljárások felfüggesztésére vonatkozó felhívásunkhoz. 

Budapest, 2009. október 

Dr. Demszky Gábor főpolgármester megbízásából 

Tisztelettel:. 
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Moratórium a kilakoltatások felfüggesztéséért 
A főpolgármester és Fővárosi Közgyűlés pártjainak felhívása a 

helyhatóságok, bankok és más lakás-tulajdonosok számára 

Egyetlen ember sem fagyhat meg Budapest utcáin. Ezért Budapest 
főpolgármestere és az indítványához csatlakozó fővárosi frakciók 
kilakoltatási moratóriumot hirdetnek. Felkérik a fővárosi kerületek 
polgármestereit, hogy - az előző évek humánus önkorlátozásának 
mintájára - idén is függesszék fel a kilakoltatásokat a téli időszakban. 
Ugyancsak felkérnek minden lakástulajdonost - bankokat, gazdasági 
társaságokat, magánszemélyeket, hogy önkéntesen csatlakozzanak a 
moratóriumhoz, és legyenek türelmesek a szegénységgel a hideg 
időszakban. 

Törvény rendelkezik arról, hogy december 1. és március 1. között nem lehet 
az embereket kitenni az utcára. A bírósági végrehajtásról szóló törvény tavalyi 
módosítása előírja, hogy ebben az időszakban kizárólag az önkényes 
lakásfoglalók és a rendbírság fizetésére kötelezettek lakoltathatók ki. 
Tisztelettel felkérjük a lakástulajdonosokat, hogy maradéktalanul tartsák be a 
törvényt, de a paragrafusok mellett az emberiességi szempontokra is 
figyeljenek. 

Senkit ne lakoltassanak ki a fővárosi lakásokból november elsejétől április 15.-
ig - a téli hajléktalan-ellátási idényben. Különösen fontos ez most, a 
gazdasági világválság idején, a válság első, teljes, hosszú telén, amikor 
tömeges kockázata van a lakás elvesztésének. 

A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a téli időszakban jelentősen, 
mintegy 30 százalékkal megnő a menedéket keresők száma Budapesten. 
Ilyenkor a szó szoros értelmében a fagyhalál elől menekülnek a fővárosba a 
rászorulók, hogy Budapest aluljáróiban, hajléktalan-szállóin, kórházaiban 
leljenek menedéket - azokkal a fedél nélküli társaikkal együtt, akik az év többi 
részében is a fővárosban élnek. 

A humanitás és a szolidaritás elve arra kötelez, hogy ne feledkezzünk meg 
róluk. Mindannyiunk közös feladata, hogy a rászorulóknak, elesetteknek 
megadjuk azt a segítséget, ami a túléléshez elengedhetetlen. A hivatali szigort 
és az üzleti számítást ilyenkor a szolidaritásnak kell felváltania. 

Bízunk benne, hogy a kilakoltatási eljárások teljes felfüggesztésére vonatkozó 
felhívásunk mindenütt nyitott fülekre talál. Ha mindannyiunkban működik a 
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szolidaritás reflexe, akkor Budapest utcáin idén egyetlen fedél nélkül maradt 
embertársunk sem fog megfagyni. 

Budapest, 2009. október 22. 

Demszky Gábor főpolgármester 
Hock Zoltán frakcióvezető (MDF) 
John Emese frakcióvezető (SZDSZ) 
Steiner Pál frakcióvezető (MSZP) 

A csatlakozással kapcsolatban - elvi támogatásuk mellett - későbbre ígért 
döntést a fővárosi Fidesz és a KDNP frakciója. 
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