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Budafok, 2015. augusztus 5. 
 

Munkatervi javaslatok a Képviselőtestület, és elsődlegesen annak Környezetvédelmi és 
Közrendvédelmi Bizottsága részére, a 2015-ös őszi időszak ülésszaka tekintetében. 

 

A bizottságoknak az adott szakterület gazdáiként kell működniük, egy-egy témakör, probléma terület 
alkalmankénti áttekintésével, konzultációkkal, meghallgatásokkal, bejárásokkal. A környezet és 
természetvédelmi területen meghatározó dokumentum, a 2012-17-es Kerületi Környezetvédelmi 
Program, különös tekintettel annak akcióprogramjaira és azok elemeire. A téma javaslatoknál, ahol van 
közvetlen kapcsolat, utalunk a vonatkozó akcióprogramra, ill. célkitűzésre.  

1. Környezettudatosság növelése Akcióprogram, II/1. Környezeti információk gyűjtése és 
rendszeres közzététele, célkitűzés 

A közelmúlt nagy, kerületi környezetrehabilitációs projektjei által érintett területek jelenlegi 
helyzetének áttekintése, környezeti állapot, városrendezési helyzet. Nagytétényben az egykori 
gyártelepet, és a környező, több mint ezer lakóingatlant érintette a mentesítés, ugyanakkor számos 
ingatlan és közterület kimaradt a talajcsere folyamatából. Javasoljuk a bizottságnak egy konzultáció, ill. 
helyszíni szemle keretében tekintse át a terület helyzetét, a környezetvédelmi hatóság képviselői 
bevonásával. Az egykori gyártelep területén lévő szarkofágot egy szenzoros és figyelőkutas rendszer 
övezi, ennek adatai bekérése, áttekintése lenne hasznos. Megjegyezzük, az elmúlt időszak szervezeti 
átalakulásai kapcsán bizonytalanságok vannak a rendszer működése és az adatok kezelése tekintetében. 

Ugyanezt javasoljuk a budatétényi, budafoki egykori gáztisztító masszával feltöltött, majd mentesített 
ingatlanok esetében. Itt figyelőkutak működnek, ezek adatait a közelmúltban egyesületünk képviselői 
áttekintették a korabeli környezetvédelmi hatóságnál, ma Kormányhivatali főosztálynál, azok 2012-ig 
állnak rendelkezésre, a további időszak adatgazdái egyelőre nem tisztázottak. 

9. Települési infrastruktúra Akcióprogram I/4. Árvízvédelmi intézkedések 7. Természeti 
környezet és zöldfelület Akcióprogram II/3. Hosszúréti‐patak völgyének revitalizációja 

Hosszú ideje neuralgikus, és megoldatlan kérdés a Hosszúréti patak mederrendezési, és árvédelmi 
helyzete, valamint a nagytétényi, nagyrészben Érdre áthúzódó Sulák, és Bara patak rendszerek 
rendezetlensége, lefolyási problémái. A pár év előtti katasztrofális méretű árvíz után kezdeményezések 
történtek a Hosszúréti patak vízgyűjtőjében lévő önkormányzatok együttműködésére, elsősorban a víz 
visszatartás, tározók építése tekintetében. Akkor bejárást, szemlét tartott Törökbálinton a Rózsavölgy 
egyesület és az ottani önkormányzat képviselőivel a lehetséges tározók helyeinél. Javasoljuk ezen 
konzultációk folytatását, a bizottság a maga eszközeivel és területén, a partner önkormányzati 
bizottságokkal. A megelőzés elvét kell alkalmazni, a nagyvizek vízgyűjtőbeli kezelésével. Ezen túl 
felmerülő feladat a mederrendezés, de annak ökologikus, és nem a pusztításra és kikövezésre épülő 
megoldásával. Hasonló konzultációk szükségesek a nagytétényi, érdi vízrendszer viszonylatában is. 
Ezügyben egyesületünk a közeljövőben tervez látogatást és konzultációt az érdi civil szervezetekkel. 

8. Hulladékgazdálkodás és köztisztaság Akcióprogram III/2. Felhagyott hulladéklerakók 
felszámolása 

A Duna part II. vagy Duna Spirit rehabilitációs és fejlesztési terület helyzetének áttekintése. Ismeretes, 
hogy a fenti terület értékesítését követően 2008-ban, az ott lévő hulladéklerakó mentesítése 
elkezdődött, mely azonban rövid idő után leállt. Túl azon, hogy a beépítésre a jelen helyzetben nem 
látszik esély, a rekultiváció, a hulladékmentesítés, feldolgozás fontos feladat. 
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9. Települési infrastruktúra Akcióprogram I/3. Magasfeszültségű távvezetékek lehetséges 
egészségkárosító hatásának mérséklése 

Az Akcióprogram is hangsúlyozza, a nagyfeszültségű vezetékekkel érintett lakóövezetek problémáját, ill. 
a 2007-ben elkezdődött bizottsági munka folytatása igényét. Esetünkben jelentős Budafok felsővárosi 
területek, ill. ingatlanok érintettek nagyfeszültségű vezetékekkel, itt a konzultációknak érintenie kellene 
a közegészségügyi kockázatokat is. 

7. Természeti környezet és zöldfelület Akcióprogram II/2. Természetvédelmi területek 
hosszú távú megőrzésének elősegítése 

Kerületünk jelentős helyi és kiemelt, országos természeti értékekkel rendelkezik, azok megőrzése, 
kezelése elsősorban nem kerületi kompetencia, de a helyi önkormányzatnak is fontos kell legyen ezen 
értékek jelenléte, tudatosítása, esetleg növelése. Egyesületünk 15 éve foglalkozik intenzíven a Tétényi 
fennsík helyi, fővárosi védettségű területe kezelésével, bemutatásával. Szívesen adnánk tájékoztatást, 
akár bizottsági ülésen, akár helyszíni szemle alkalmával a bizottság tagjainak, az elmúlt évek munkájáról, 
ill. az ősszel induló, 2015-16-os program elemeiről, és beszélhetnénk a helyi természetvédelmi 
területeink helyzetéről, a kiterjesztés lehetőségeiről. 

7. Természeti környezet és zöldfelület Akcióprogram III. Célkitűzés: Zöldfelületek 
nyilvántartása, felügyelete III/2. Zöldfelületi stratégia kidolgozása 

Javasoljuk a Környezetvédelmi programban szereplő Zöldfelületi stratégia helyzetének áttekintését 
bizottsági ülés keretében. 

   4. Közlekedésfejlesztési Akcióprogram I/3. Nem motorizált közlekedési módok fejlesztése 
   és népszerűsítése 

Javasoljuk az EUROVELO kerékpárút hálózat kerületi szakasza fejlesztési folyamata helyzetének 
áttekintését, ezügyben sajnos az elmúlt években kevés történt. Nagy potenciál van a kerékpárút hálózat 
fejlesztésében, mind egészség nevelési, közlekedési, de turisztikai szempontokból is. Utalunk arra, hogy 
a nemzetközi kerékpáros turizmus már elérte a Duna felső, Győr - Sopron megyei szakaszát. A 
szomszédos Érden is nagy erőfeszítéseket tesznek ezügyben. Konzultációkat már folytattunk velük, 
Kerékpáros Klub érdi csoport, és ősszel tervezünk egy látogatást, konzultációt. 

A téma javaslatok nem kötődnek egy-egy bizottsági ill. testületi ülési időponthoz, így azok napirendre 
tűzése, esetleg későbbi, tavaszi tárgyalása a bizottság döntési kompetenciája. 

üdvözlettel, 

 

Mészáros Péter 

 

kapja: Jegyzői iroda 

Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság tagjai 


