
Lakossági fórum a Füzesparkban 

 

Szeptember 17-én, csütörtökön  mintegy 50 lakótelepi  lakó részvételével lakossági fórumot 
tartottunk a Füzesparkban, a játszótér melletti zöld területen. Az önkormányzat részéről Pilis 
Dániel alpolgármester, Helyes Imre képviselő és Hazai Attila, a polgármesteri hivatal 
Városfejlesztési Irodájának környezetvédelmi referense volt jelen. 

Először a lakók által előre felvetett kérdések szerepeltek a napirenden. A füzesparki 
fittnessparkban lévő mászóka alatti gödörből a szél folyamatosan fújja ki a homokot. A közelben 
lakók pedig azt panaszolják, hogy az elfújt homok nagyrészt az ő erkélyükre, lakásukba kerül. 
Ezért olyan megoldást kérnek, ami megszünteti ezt a gondot. Helyes Imre képviselő tájékoztatást 
adott arról, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülése elé került egy 
előterjesztés, amely a környezetvédelmi alapból 1,2 millió forint felhasználását  irányozta  elő az 
eredetileg is tervezett gumitéglás borításra. Azonban a bizottság nem fogadta el az előterjesztést, 
így más, olcsóbb opciót kell  keresni. Ez már folyamatban van a hivatalban, és remélhetőleg az 
októberi bizottsági ülésre újabb javaslatot lehet majd beterjeszteni.  

Kiegészítésképpen merült fel javaslat arra, hogy a mászóka körül valamilyen sövény kerüljön 
telepítésre. Ez  reálisan még az idén ősszel megvalósítható lesz. 

A játszótéren található homokgödrök is hasonló problémát okoznak a környező lakásokban. 
Ezért javasolták, hogy a homokozóban olyan négyszögletes árnyékoló kerüljön kifeszítésre, 
amelyet aztán a homokgödör letakarására is lehet használni. A meglévő oszlopok alján könnyen 
ki lehet alakítani az alsó kifeszítéshez szükséges kampókat. Azt is kérték, hogy a hinták alatti 
nagy felületen most meglévő homokot valamilyen más, az ütést szintén szabványosan elnyelő 
anyaggal helyettesítsék. Ennek lehetőségét a Városfejlesztési Iroda fogja megvizsgálni. 

Az évekkel ezelőtt lebonyolított közösségi tervezésen kijelölték a második szelektív sziget helyét 
(az első jól működik a lakótelep felső részén).  Azonban a kijelölt helyhez közel lakók közül 
többen ellenzik a megoldást. Jeleztük, hogy a lakóknak kell ebben  a kérdésben közös nevezőre 
jutniuk. A fórumon jelen volt közös képviselő vállalta az érintettekkel történő további 
konzultáció folytatását.  

Kérték, hogy kerüljön sor a lakótelepi nagy kukák mosására, fertőtlenítésére. Úgy látják sokan, 
hogy a lakótelepen megforduló kukásautókat is gyakrabban kellene tisztítani, mert rendszeresen 
bűzt árasztanak magukból.  

Felvetették, hogy az épületek közötti bekerített park bejárati kapuját a mostani keleti oldalról a 
másik, nyugati oldalra kellene áttenni. Ha tűzoltó gépkocsival be kellene menni a parkba, a keleti 
bejárat utáni rész szinte járhatatlan. A tűzoltókkal szükséges egyeztetni arról, az ő előírásaik 
szerint a mostani megoldás megfelelő-e, vagy valóban át kellene tenni a kaput a másik oldalra. 



Szintén kérték, hogy a meglévő kapuhoz kapjanak kulcsot, mert az mindig zárva van. A kulcsot 
az egyik közös képviselő őrizné. 

Szó esett a lakótelep zöld környezetének állapotáról és fejlesztéséről. Egyesek a magasabb 
szinteken magasabb, árnyat adó fát szeretnének, a földszinten élők közül pedig többen a 
terebélyes fák miatti sötétre és ebből adódó lakásegészségügyi problémákra panaszkodtak. A 
környezetvédelmi referens vállalta, hogy jövő héten bejárja a lakótelepet, és felméri a konkrét 
helyzetet. Javaslatot fog tenni koronakönnyítő metszésre, gallyazásra, esetleges pótlásra, 
szükséges karbantartásra. 

Panaszkodtak többen, hogy a lakótelep nincs rajta a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének 
útvonalán. A VSZ hulladékgazdálkodási divíziójával konzultálni kell annak tisztázása végett, a 
Füzesparkban hogyan működik a zöldhulladék elszállítása. 

A Nyár utca és a Vasvári Pál utca sarkán még mindig nagyon sok zöldhulladékot helyeznek el 
illegálisan. Javasolták, kerüljön oda egy tiltó tábla.  

A lakótelepi parkolóhelyek között vannak olyanok, amelyek esőzéskor sárossá, 
használhatatlanná válnak. Kérték ezeknek a helyeknek a felmérését, és azt, hogy murvával, 
bazalt zuzalékkal legyenek ezek a helyek stabilizálva. 

Felhívták a figyelmet, hogy a 14. számú épülettel szemben lévő és az Ungvár utcai sprotpályához 
vezető lépcső és a hozzátartozó kapaszkodó  rossz állapotban van, meg kellene javítani. 

Jelezték, hogy az Ungvár utca felőli sportpálya megérett a felújításra. A kosárlabda palánk rossz 
állapotban van, lehetne kis futbalkaput is tenni a pálya két végére és kerítést vagy palánkot 
állítani legalább az Ungvár utca felőli részre (gyerekek védelmére). 

Egyesek részéről felmerült  egy közösségi kert létrehozása. Már a közösségi tervezés során is 
vizsgált elgondolás megvalósítáa akkor tűnik reálisnak, ha minden részt venni óhajtó, valamint 
elhelyezkedés szerint érintett lakó egyetért a gondolattal. Ezt a lakóknak maguknak kell elérniük. 

 Jelezték, a közeli Tavasz utcai buszmegállónak csak teteje van. Az időjárás miatt szükséges 
lenne két oldalán is valamilyen szél/esőfogó elemet elhelyezni. 

A Nyár utcában lakók kifogásolták, hogy az évekkel ezelőtt megígért szilárd burkolatot még 
mindig nem csinálták meg. Jeleztük, hogy szervezünk egy bejárást a tények rögzítése végett, 
amit követően el lehet indítani a szükséges megoldás tervezését. Ha a terv készen van, azt a 
pénzügyi fedezet megléte esetén elő lehet venni, és hozzá lehet kezdeni a megvalósításhoz. A 
terv megléte pályázati források megszerzését is lehetővé teheti. 

Felhívtuk a figyelmet az önkormányzat 1+1 programja kínálta lehetőségekre (magánerőből 
megvalósuló közösségi beruházás esetén az önkormányzat és a beruházó 50-50 %-ban viseli a 
felmerülő költségeket. Szintén rávilágítottunk egy lakótelepi civil közösség létrehozásának 



előnyére, ami pl. lehetőséget biztosíthat ilyen közösségek részére indított pályázatokon történő 
indulásra. 

Szentendre, 2020. szeptember 17. 

 

Helyes Imre 

  

 

  

 


