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H e l y b e n

Kérem Osztályvezető Elvtársat, hogy a vezetése alá tartozó 
állományt tájékoztassa a társasházi lakásépítési akcióban 
való részvétel lehetőségéről, a jelentkezőket mérje fel, 
és a mellékelt jelentkezési lapot két példányban részemre 
kitöltve 1977. augusztus 15-ig küldje meg.
Az igény pontos felmérésére Dr. Pál Antal r. vezérőrnagy Mi
niszterhelyettes elvtárs 4-419/1977. sz. alábbi átirata alap
ja van szükség:
”A BM lakásépítési programjának egyenletes teljesítése el
lenére az elmúlt években lényegében változatlan maradt a bu
dapesti lakásigénylők száma.
Bár az V. ötéves tervben korábbinál több lakás építését 
irányoztuk elő Budapesten, a állami célcsoportos beruhá
zásból megvalósuló lakások az igények kielégítésének csupán 
egy részét teszik lehetővé. Szükséges ezért az ún. önerős 
lakásépítési formák fokozottabb támogatása. Célszerű lenne, 
hogy ezen akciókba mind többen bekapcsolódjanak.
A tervidőszakban Budapesten mintegy 1 3oo lakásigényt ter
vezünk önerős módon kielégíteni.
Dolgozóinknak az érvényben lévő rendelkezések alapján bármely 
önerős lakásépítési formában segítséget tudunk nyújtani. Így 
belügyi kölcsönnel és egyéb kedvezményekkel támogathatjuk a 
dolgozók olyan egyéni kezdeményezéseit, amely
- telepszerű többszintes társasházi lakásépítési akció ke
retében megvalósuló lakásépítésre,

- más vállalatok, intézmények, vagy fegyveres testületek szer
vezésében, illetőleg magánszemélyek utján megvalósuló tár
sasházi lakásépítésre és

- hagyományos, vagy csoportos családiház építésre 
irányul.
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Az egyéni kezdeményezéseken alapuló lakásépítkezések támo
gatása mellett központi lebonyolítású társasházi építési 
akciót is kívánunk szervezni.
Ezen akció keretében 198o-ig mintegy 75o db lakás megépítését, 
tervezzük, többek között a III., Pók utca, valamint a XIV. ,  
Kerepesi út - Fehér út környéken.
A lebonyolításhoz szükséges szervezettel, anyagi fedezettel, 
tervező és kivitelező kapacitással rendelkezünk és a megjelölt 
építési területek konkrét kijelölése is folyamatban van. 
Mindezek alapján reális lehetőség van arra, hogy a tervezett 
75o lakás a tervidőszak vegére megépüljön.
Ebben az akcióban való részvétel a jelentkezőktől közreműködés
képpen csupán annak vállalását kívánja meg, hogy a lebonyolí
tást végző szerv által megjelölt időpontban a megalakuló 
építőközösségbe belép és a lakások elkészültekor készpénz
ben kifizeti a lakás - szociálpolitikai kedvezménnyel csökken
tett - vételárának 15 %-át.
A központilag szervezett társasházi építési akcióban részt 
vehet bármely hivatásos, kinevezett, vagy szerződéses polgári 
állományú dolgozó, aki jogos lakásigényének megfelelő önálló 
lakással nem rendelkezik és nem esik ingatlanszerzési korlá
tozás alá.
Az akcióban előreláthatólag részt vehetnek azok is, akik csak 
azért esnek ingatlanszerzési korlátozás alá, mert 5 éves bu
dapesti munkaviszonnyal, vagy 5 éves helybenlakással nem ren
delkeznek úgy, hogy ezek feltételes jelentkezését meg kell 
engedni.
Miután a rendelkezésünkre álló térítésmentes szolgálati lakáso
kat elsősorban a szolgálat érdekében vidékről Budapestre át
helyezett /ide kinevezett/ os az előírt szolgálati idővel ren
delkező hivatásos állományúak, mindenekelőtt tiszthelyettesek 
és a nagy családosok lakásproblémáinak megoldására szükséges 
koncentrálni, a társasházi építkezési akcióban való részvételre 
célszerű felhívni valamennyi - különösen a felsorolt kategóriák
hoz nem tartozó - lakásigénylőt.”

B u d a p e s t , 1977. j ú l i u s  14.

Baranyai György r. vőrgy. 
Csoportfőnök
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