
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

2022. augusztus 30. napján (kedd) 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott 

nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  

 

Képviselők: Ritter Ottó elnök 

 Egresi Antal bizottsági tag 

 Tüskés Józsefné bizottsági tag 

 Zimán András Ferenc bizottsági tag 

  

Nem képviselő bizottsági tagok: Assenbrenner Ferenc bizottsági tag  
 Gyöngyösi Csaba bizottsági tag 

 Liptákné Kovács Magdolna Edit bizottsági tag 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: dr. Szabó Tibor jegyző 

 dr. Kelemen Henrietta aljegyző/osztályvezető 

 Jogi és Személyügyi Osztály 

 Tóth András főépítész, Főépítész Iroda 

 Kisné Stark Viola osztályvezető 

 Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 Ungvári János osztályvezető 

 Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 Tóth Tamás osztályvezető 

 Városüzemeltetési Osztály 

   

  

Az ülés kezdete: 13 óra 30 perc 

Az ülést vezeti: Ritter Ottó elnök 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság 7 fővel határozatképes. 

 

Ritter Ottó elnök: Köszönti a megjelenteket. Örül, hogy újra együtt ülésezhetnek a nyári leállás után, 

majd megállapítja, hogy a Bizottság 7 tagjából 7 fő jelen van, így a Bizottság határozatképes. Kérdezi 

a Bizottságot, hogy valakinek van-e valamilyen egyéb javaslata az eredeti napirendhez. Javaslat 

hiányában szavazásra teszi fel az eredeti napirendi pontok elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

124/2022. (VIII.30.) határozata a 2022. augusztus 30-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága a 2022. augusztus 30-i ülésének 

napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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2. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos véleményezési 

eljárások lezárására (a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása, illetve az 

erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb 

szabályozási elemek felülvizsgálata kapcsán) (6) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” menetrend szerinti 

járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 3. számú Módosítására (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Ritter Ottó: Felhívja a figyelmet, hogy ez egy tájékoztató, tudomásul kell venni, reméli mindenki 

elolvasta. Ha van valakinek hozzáfűzni valója, akkor a végén az egyebeknél megteheti a kiegészítést. 

A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos véleményezési 

eljárások lezárására (a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása, illetve az 

erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb 

szabályozási elemek felülvizsgálata kapcsán) (6) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy két témakör van: A Meder utcai híd szabályozási vonalával kapcsolatos, 

a másik pedig az erdőterületek változása miatti összhang megteremtésére vonatkozik. Megkérdezi az 

előterjesztőt, hogy van-e valamilyen kiegészítés a témával kapcsolatosan?  

Tóth András: Nincs kiegészítés, de tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a határozati javaslatban 

dátum elírás történt, V. 12.-e lett feltüntetve IX.01-e helyett. Ezt korrigálni fogják. 

Ritter Ottó: Megköszöni a tájékoztatást és kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésre tegyék ezt rendbe. 

Majd megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek valamilyen véleménye, hozzászólása e 

témába? Előre bocsájtja, hogy három határozati javaslat van. Hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsájtja a második napirendi pontot. Elmondja, hogy az első határozati javaslat a Meder utcai híd 

szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása, a második határozati javaslat az 

erdőterületek változása miatti összhang megteremtése partnerségi egyeztetés lezárásáról, illetve a 

harmadik határozati javaslat az erdőterületek változása miatti szakmai egyeztetés lezárására 

vonatkozik. Kéri, aki a három határozati javaslattal egyetért, az igennel szavazzon. 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

125/2022. (VIII.30.) határozata Budapest XXIII. kerület Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározására vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek: 
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I. állapítsa meg, hogy a kerületi építési szabályzat – a Meder utcai híd szabályozási vonalával 

érintett telkekre vonatkozó – módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. kérje fel a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását követően 

kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának  

126/2022. (VIII.30.) határozata a Budapest XXIII. kerület erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 

lezárásáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek: 

I. a kerületi építési szabályzatnak az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang 

megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára vonatkozó módosításával 

kapcsolatban érkezett partnerségi véleményeket az azokra adott – a jelen határozat alapjául 

szolgáló előterjesztés 2. számú mellékletét képező – válaszok szerint fogadja el. 

II. kérje fel a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően gondoskodjon a 

beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, valamint 

közzétételéről. 

III. kérje fel a főépítészt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az észrevételt, javaslatot 

tevőket. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának  

127/2022. (VIII.30.) határozata a Budapest XXIII. kerület erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos szakmai egyeztetés 

lezárásáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek: 

I. a Budapest XXIII. kerületi erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, 

valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai véleményeket az azokra adott – a jelen 

határozat alapjául szolgáló előterjesztés 3. számú mellékletét képező – válaszok szerint fogadja 

el.  

II. kérje fel a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően gondoskodjon a 

beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, valamint 

közzétételéről. 

III. kérje fel a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerületi erdőterületek változása miatti FRSZ-

TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet, az 

egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 

keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 

adathordozón küldje meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 
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3. napirendi pont 

Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” menetrend szerinti járat 

díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 3. számú Módosítására (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

Ritter Ottó: Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése? 

dr. Szabó Tibor: nincs 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy az IKEA takarékossági okokból később nyit, illetve korábban zár be 

este. A 135-ös busz az IKEA-ig járt eddig ebben az időpontban azért, hogy kiszállítsa az IKEA-ba 

dolgozókat. A módosításra azért van szükség, mert a reggeli és az esti időpontokban okafogyottá vált 

az IKEÁ-ig történő menetrend. Az előterjesztésben le van írva, hogy ebben a két időintervallumban - 

mely két járatot érint a 7 óra előtt és két járatot érint az esti időszakban - a 135-ös busz ne nemjen ki 

az IKEA-ig, csak az Auchan-ig közlekedjen. Az Auchan továbbra is 21 óráig tart nyitva. Erről szól az 

előterjesztés. Majd megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása? Hozzáteszi, hogy korábban 

foglalkoztunk a járatsűrítés kérdésével, tudomása szerint most is folyik az egyeztetés a Fővárossal, 

de ez a kérdés most nem tartozik ide. Gondolja, hogy az év végéig a járatsűrítéssel kapcsolatosan 

majd történik egy döntés, és majd akkor kell határozni, hogy az, hogy lesz finanszírozva. De ez most 

nem tartozik ide. További kiegészítés hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztésbe foglalt 

Módosítást. Aki egyetért a 3-as számú mellékletben tett módosításokkal, az igennel szavazzon. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának  

128/2022. (VIII.30.) határozata a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” 

menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 3. számú 

Módosítására 

 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 135-ös jelzésű menetrendszerinti 

autóbuszjárat közlekedési viszonylatának az IKEA áruház nyitva tartására (hétfőtől szombatig 

10:00 és 20:00 óra között, vasárnap 10:00-19:00 óra között), valamint az áruházi dolgozók 

munkába járására is figyelemmel történő azon módosítását, mely szerint a 135-ös autóbusz kora 

reggel 7:00 óra előtti (5:03 és 6:04) és 20:19 utáni (21:22 és 22:40) indulásainál a buszok ne 

közlekedjenek az IKEA áruházhoz, csak az Auchan áruházat érintsék, 2022 október 1. napjával 

történő hatályba lépéssel fogadja el, és ennek megfelelően módosítsa a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt-vel kötött, menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására 

vonatkozó Szerződést (3. számú Módosítás). 

 

II. kérje fel a Polgármestert az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített 3. 

számú Módosítás aláírására. 

 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a Képviselő-

testület döntéséről. 
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4. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 

Ritter Ottó: Van-e az előterjesztőnek kiegészítése? 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy három új határozat szerepel a határidők további módosítására az 

előterjesztésben, melyet egyben fog feltenni szavazásra. Majd megkérdezi a Bizottságot, hogy van-e 

valakinek ezzel kapcsolatosan valamilyen kérdése, kiegészítése? Nincs. Akkor szavazásra bocsájtja 

a napirendi pontot úgy, hogy aki egyetért a jelentés elfogadásával, illetve három határozat 

időpontjának a kitolásával, az igennel szavazzon.  

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

129/2022. (VIII.30.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat 

érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022.(I.12.) 

határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 
A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022. (X. 12.) határozatával módosított 429/2021. (X. 

12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

130/2022. (VIII.30.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési 

eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) határozatával 

módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának 

meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

131/2022. (VIII.30.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 

Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, 

társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) 

határozatával módosított 362/2021. (IX. 14.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich 

út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) határozatával, módosított 362/2021. (IX. 14.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa. 
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5. napirendi pont 

Egyebek 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy ha valakinek van hozzászólása, megjegyezni valója az most megteheti.  

 

Egresi Antal:  

- Elmondja, hogy a bolgárföldek környezetében két helyen is hajléktalanok jelentek meg. Az ott 

lakóknak az a problémájuk, hogy mérhetetlen mennyiségű szemetet halmoznak fel, ezért nagyon 

félnek a patkányok elterjedésétől, illetve, hogy ez a szemétrengeteg felgyulladhat, ezáltal a 

Grassalkovich út felé eső házak nagy bajba kerülhetnek. Ezért szeretnék kérni az érintettek, hogy 

az Önkormányzat vagy az ÁNTSZ-en keresztül vagy a szociális munkások bevonásával 

valamilyen úton-módon megoldást találjanak arra, hogy megszűnjön a szeméttelep.  

- Szintén a bolgárföldeken lakók kérésével kapcsolatosan jelzi, hogy a Dobó utca és a Duna part 

magántulajdonosi telkeken embermagasságig ér a gaz, köztük a parlagfű is, amely többeknél 

allergiás rohamot vált ki. Kérik, hogy az Önkormányzat találjon valamilyen megoldást arra, 

hogy a magáningatlanok tulajdonosai levágják a gazt. 

- Elmondja, hogy évek óta azért küzdenek, hogy a Duna parti út az az Önkormányzat tulajdonába 

vagy kezelésébe kerüljön. Úgy tudja, hogy a Hivatal megkereste a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóságot. 5-6 ház sorsa már megoldódott azzal, hogy építési övezetbe, lakóövezetbe vonta 

az Önkormányzat. Ugyanakkor a lakók nem tudnak kijutni az útra, mivel az út az részben magán, 

részben pedig a Magyar Állam tulajdona.  Ez jelen pillanatban további gondot okoz. Szeretné 

megkérdezni, hogy hol tart ennek a kérdésnek a kezelése? 

Stark Viola: A napokban kaptunk egy újabb levelet a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól. 

Kértük, hogy üljünk le egy egyeztetésre, mert kicsit elcsúsznak az információk. Egy helyszíni bejárás 

időpontjának az egyeztetése folyik most. Az egyeztetés zajlik. Többször volt már ez a problémánk, 

de ott is ügyintézőváltozás van folyamatosan, ezért nehéz őket konkrétan megkeresni. Folyik az 

egyeztetés.  

Tóth András: úgy tudja, hogy időközben az Önkormányzat tulajdonába került. Az összhanggal 

kapcsolatos KÉSZ módosítás az többek között ezeknek az utaknak az aktualizálását is tartalmazza.  

Amennyiben jól emlékszik a szabályozási tervlapon ez már önkormányzati útként van jelölve.  

Egresi Antal: A következő kérésében a Segítő Mária Kápolnával kapcsolatosan szeretne érdeklődni, 

hol tart a tulajdonba adás, illetve tulajdonba vétel?  11 éve kezdődött el ez az ügy. Szeretné megtudni, 

hogy mikor kerül az önkormányzat tulajdonába?  

Stark Viola: A Pilisi Parkerdőnek a szükséges döntése megtörtént, most már csak arra várunk, hogy 

mikor történik a kormányzati döntés az átadástól. Erről nem kaptunk még információt. Az utolsó 

információnk, hogy csak az átadásra várunk.  

Egresi Antal: Milyen úton-módon lehetne megsürgetni, hogy a Kormány elé kerüljön ez a kérdés? 

Stark Viola: Én erre nem tudok válaszolni. 

Egresi Antal: A Segítő Mária Kápolnához zarándoklást szervez a Nagyboldogasszony Főplébánia-

templom. Szeretné kérni a Hivatalt, hogy a területét tegyék rendbe.  

Tóth Tamás: Megfelelő módon rendbe lesz téve. Szeptember 7-8-ra lesz a munka megrendelve. 
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Egresi Antal: Ez megnyugtató válasz számára. Továbbiakban azt szeretné jelezni, hogy a 

Polgármester úrnak is írt levelet és abban kérte, hogy mivel az esőzéseknek köszönhetően, 

megemelkedett a szúnyoginvázió kifejezetten a Dunaparti részen, illetve a Molnár-szigeten. 

Repülőgépes szúnyogirtást szeretne kérni, mert tarthatatlan az állapot. Napközben sem lehet 

megmaradni a rengeteg szúnyog miatt.  

dr. Szabó Tibor: Szeretné jelezni, hogy szeptember 01-én lesz legközelebb szúnyoggyérítés 

Magyarország Kormánya koordinálásával, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

megbízásából. Ez nem repülőgépes, hanem földi gyérítés lesz.  

Egresi Antal: Esős időt mondanak arra a napra. 

dr. Kelemen Henrietta: Esőzés esetén a pótidőpont 2-a vagy 3-a. 

Egresi Antal: Osztályvezető úrral már egyeztettünk. Ahhoz, hogy a Molnár-szigeti szelektív 

hulladékszigetet fel tudjuk számolni, ahhoz aláírásokra lenne szükség. A Molnár-szigeti lakosoktól 

úgy tudja, hogy nem a sziget lakói hordják oda a szemetet, hanem kocsikkal hozzák és teszik le. Ha 

jól tudja a közelben van egy kamera, amellyel el lehetne fogni azokat az embereket, akik oda hordják 

a hulladékot. Kéri a Hivatal munkatársait, hogy ezzel kapcsolatosan figyeljék a kamerával a területet 

és kapják el az elkövetőket.  

Ungvári János: Ha tettenérés történik, összeszedetik az elkövetővel, ha nem ismeri el, akkor 

szabálysértési eljárást indítanak. Utólagosan nagyon nehéz megtalálni az illetőt, aki elkövette a tettet.  

Egresi Antal: Valamit tenni kell! El kell szállítatni onnan ezt a szemetet, a hulladékgyűjtő-szigetet 

vagy pedig sűrűbben kell azt ellenőrizni, mert ha valaki lemegy a Molnár-szigetre, akkor ezzel 

szembesül, hogy ott egy ekkora szemétdomb van, pedig úgy mondjuk, hogy a Molnár-sziget a szívünk 

csücske.   

Gyöngyösi Csaba:  

- Elmondja, hogy tavaly is kérte már, hogy a temető körül megnőtt a gaz. Szeretné kérni annak 

rendbetételét.   

- Továbbiakban szeretné megtudni, hogy mit jelentenek azok a táblák, mit takarnak, melyek 

tömegesen kerültek ki a Tárcsás utca környékén?  

Stark Viola: 

- Elmondja, hogy a Tárcsás utcai és az egyéb vasúti átjárókban kerülnek ki a táblák. Mi is látjuk. 

A forgalomtechnikai engedélyeket nem mi adjuk ki. Valószínűsíti, hogy ezek már előzetes 

táblázások. Az, hogy a vasúti átjárók milyen módon, hogy lesznek lezárva erről még nincs 

végleges döntés. Elmondták, hogy a Vecsés utca alternatívájában még tart az egyeztetés, az még 

nem végleges. Arról nincs tudomásunk, hogy elkezdik lezárni bármelyik átjárót. A 

kisajátításoknak körülbelül olyan 80-90%-ánál tartunk. Ma is volt a Gazdasági Bizottsági ülésen 

több olyan előterjesztés, amely vásárlásra vonatkozott. Vannak olyan építési engedélyek a 

kivitelezéshez, amivel már rendelkezünk, vannak, amelyeknek a beszerzése még folyik. Pénz 

kérdése. Mi az engedélyekkel rendelkezni fogunk.  
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Gyöngyösi Csaba:  

 

- A következő kérdése azzal kapcsolatos, hogy van nekünk elvileg egy Közösségi Házunk, ami 

életveszélyesnek vagy használhatatlannak van nyilvánítva. Ellenben nincs semmilyen 

alternatíva, amivel ezt a Közösségi Ház kiváltható lenne. Ha bárki programot szeretne szervezni 

az csak a Táncsicsba tudja kibérelni a kistermet, ami viszont jelen állapot szerint igen-igen drága. 

Azt szeretné megtudni, hogy mit tudunk ennek érdekében tenni - mert úgy véli, hogy az Arany 

János utcánál tervezett dolgok még nem fognak megépülni pár éven belül. De még 5 éven belül 

sem. -, hogy egy Közösségi Háza legyen Soroksárnak?  

Ritter Ottó: Pár dolgot szeretne felvetni. Augusztus elején írt a Jegyző Úrnak három témában.  

- Nyír utca Kertes utca ELMÜ telek tisztítása, 

- Maros utca elején a lefolyók kitisztítása, mert nem folyik át a víz a szikkasztóba. 

- Mezőlak utcában az önkormányzati telek kaszálása kapcsán, mert ott már nagyon-nagy a 

parlagfű.  

Tudja, hogy nyár volt, szabadságolások is megtörténtek, szeretne választ kapni a felsoroltakra. 

Tóth Tamás:  

- A Mezőlak utcában pénteken délután megtörtént a kaszálás.  

- A Maros utca sarkán a víznyelőkkel a probléma az, hogy kipucoltuk és a következő esőnél 

teljesen tele van. Oda lejt, az összes falevél szépen belecsorog. A lejtéssel lehet a probléma, nem 

biztos, hogy dugulás van, meg fogjuk nézetni. 

Ritter Ottó:  

- A Nyír utca 27. szám előtt, pont az iskolával szemben van egy akácfa, ami már a járdát is 

betakarja, a forgalmat és a parkolást is zavarja. Kéri ennek megmetszését.   

- Évek óta problémás a Tarcsay utcában a Szent László és a Nyír utca között, ahol épp most építési 

terület van, hogy a járdán már nem lehet elmenni, mert a kerítésen óriási a gaz. Tavaly és tavaly 

előtt a tulajdonos büntetve lett. Ez magánterület. Eddig a tulajdonos fel lett szólítva, majd 

büntetve lett. Majd le is égette az egészet, de most megint borzasztó módon néz ki.  

- Újból szeretné jelezni, hogy a Szilágyi és a Mezőlak utca sarkán az utcanévtábla fejjel lefelé van 

felrakva a kerítésre. Kérné, hogy a tulajdonost erről értesítse a Hivatal és intézkedjen ez ügyben. 

- Maros utca 65. szám alatt megsüllyedt a járda és megrepedt. Ettől még az járható, de ugyanott 

ott van a gázcsonk, az megy ki a szikkasztóba. Ha eső van éppen az vízben áll. Ha egyszer valami 

gond lesz ezzel a gázvezetékkel, akkor nagyobb baj is előfordulhat. Szakembernek kellene 

megvizsgálnia, ebben kéri az Önkormányzat segítségét.  
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Ritter Ottó: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek valamilyen hozzászólása? Kérdés és hozzászólás 

hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt, az ülést 14:00 perckor bezárja. 

 

K.m.f. 
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