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Meghívottak: Fehér Zoltán építész, Siklós Mária építész, Czebe Judit településtervező
Szűcs Balázs: Rendkívül örvendetes, hogy ilyen nagy létszámban jöttek el a mai lakossági fórumra,
amelyet én fogok moderálni, mint a bíráló bizottságnak az elnöke is egyben. Bemutatom a bíráló
bizottság összetételét, akik majdnem teljes létszámban megjelentek. Siklós Mária, építész, aki a
Tervtanács tagja, Fehér Zoltán, építész, aki szintén a Tervtanács tagja, Czebe Judit, településtervező,
kerületünkben már több településtervezés fűződik a nevéhez, Sajó Ákos a József Attila Városrészi
Önkormányzat elnöke, önkormányzati képviselő és Görgényi Máté, aki szintén önkormányzati
képviselő, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi bizottság elnöke.
Szeretném Önökkel ismertetni, hogy mi a célja a mai összejövetelnek. Ferencváros önkormányzata
meghirdetett egy tervpályázatot, annak érdekében, hogy egy új kerület-építési szabályzat készüljön a
József Attila-lakótelep területére. Ez azt jelenti, hogy egy olyan új paraméter-sorból dolgozhatnak majd
a jövő tervezői, amelyhez Önök ma ötleteket adhatnak, hogy milyen irányba kellene az Önök közt helyet
foglaló tervezőknek a pályaművet elkészíteniük május végére.
Elsősorban a szakmai hozzászólásokat várjuk, hiszen mi, mint a szakma ülünk itt. Amennyiben esetleg
lesznek más jellegű kérdések is - Polgármester úr Önök között helyet foglal -, majd össze lehet hívni
egy másik lakossági fórumot. Megkérem Önöket, hogy szigorúan ehhez a témához fűződő
észrevételeket tegyenek.
Nagyon sikeresnek bizonyult eddig a tervpályázat menete, hiszen már több mint 20 tervezőcsapat
kivette azt a tervdokumentációt, amelyben összeállítottuk a kerület ezen részének térképét, a tipikus
lakóépületeknek az alaprajzait, történetét, illetve a zöldfelületeknek az állapotát, a parkolási szituációt. A
tervezők nagyon sok mindennek a tudatában vannak már, sőt két héttel ezelőtt egy bejárás során a
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tervezők nagyrésze személyesen kikísért a lakótelepre. A vezetésemmel egy napsütéses délután
körbejártuk a lakótelepet egyik sarkától a másikig, saját szemükkel látták, hogy miről is „szól” a József
Attila-lakótelep. Nem fog egyikük sem olyat tervezni, ami csak az íróasztal mellett született, mindenki
nagyon jó és ide illő tervpályázatot fog - reményeim szerint - benyújtani.
A tervezőket megkértük, hogy írásban tegyék fel a kérdéseiket, amik felmerültek a bejárást követően,
illetve a kiküldött tervdokumentáción túl. Ezeket a kérdéseket a bíráló bizottság tagjaival közösen
megválaszoljuk. Innentől kezdve egy-egy perces hozzászólásban Önöké lesz a szó. Nagyon kérem,
hogy tényleg ehhez a témához illeszkedően tegyék fel a kérdéseiket, vessék fel a problémákat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ma nem fogjuk tudni megváltani a világot. Önök egy olyan lakótelepen
laknak, amely Budapest egyik legjobban szituált lakótelepe, és Önök minden bizonnyal nagyon szeretik
ezt a lakótelepet. Mi azért dolgozunk, hogy ez a lakótelep még jobbá váljon. Rengeteg fiatal költözött
ide, gyönyörűen megerősödtek a fák. Egy olyan jövő lakótelep vízióját szeretnénk felvázolni, amelyben
a jövő beruházói, építtetői lehetőséget, fantáziát fognak látni arra, hogy ezzel az Önök által
finanszírozhatatlan problémák, mint például az épületek hőszigetelése, vagy a lift nélküli házakba liftek
építése, megoldódjanak. Önök a belvárosi házakhoz hasonlóan nem a tetőterek eladásából tudnának
finanszírozni, hanem a lapostetőkre nyújtott beépítési lehetőséggel, ugyanis a jelenlegi szabályzatban
ez tiltott. Több társasház részéről érkezett az elmúlt időszakban kérés, hogy nagyon szeretnék a
lapostetőt bővíteni. Annak érdekében, hogy ez ne egy „partizánakcióban” menjen végbe a lakótelepen
különböző sarkokban, hanem egységes stílusban, egységes műszaki paraméterek mellett, született
meg ez a tervpályázati kiírás. A cél, hogy a tervezők olyan javaslatokat adjanak, amelyek műszakilag
megvalósíthatók, hogy meg tudják teremteni a 21. század arculatát a lakótelepen.
Ugyanez igaz például a köztéri pavilonokra is. Tudom, hogy milyen borzasztó állapotban vannak ezek a
pavilonok és mennyire szükség van rájuk a lakótelepen, hiszen nagyon sok kereskedelmi funkció
hiányzik. Ha ezek a pavilonok nem lennének, nem lehetne a közelben megvásárolni a pékárut, vagy a
lottószelvényt, vagy a friss gyümölcsöt. Szeretnénk ezeket a pavilonokat az azokat üzemeltető
pavilonosok bevonásával lecserélni. Erre is egy olyan új, egységes arculatot kértünk a tervezőktől, hogy
a jövő pavilonjai emeljék a lakótelep színvonalát és elmondhassuk majd egy pár év múlva, hogy nem
csak a legzöldebb, hanem a legjobb építészeti minőséget produkáló lakótelep is a József Attilalakótelep.
Van egy harmadik kérdéscsoport, aminek szintén tudatában vagyunk: a parkolási probléma. Megkérem
Önöket, hogy a P+R-rel kapcsolatos problémákat ne vessék fel, ugyan a tervezők tudnak róla, mert a
bejáráson megmutattam nekik, hogy hol van ezeknek a zónáknak a határa, de ez nem a tervezők
kompetenciája. Ezeknek a kérdéseknek a megvitatása egy külön lakossági fórum keretében a
politikusok dolga lesz. Tudjuk, hogy egyre több az autó, limitált a parkolóhelyek száma, a tervezők felé
azt a kérést jeleztük, hogy lehetőleg tegyenek arra vonatkozóan javaslatot, hogy ezt a sok autót hogyan
lehetne kulturált körülmények között úgy elhelyezni, hogy a településképbe illeszkedjen, és akár
fedetten, akár parkolóházban, de mindenesetre jelöljenek ki olyan területeket, ahol ilyet adott esetben
meg lehetne építeni.
További kérdés, ami szerintem morálisan az egyik legnagyobb hiátus itt a lakótelepen, hogy 50 évvel
ezelőtt ez a lakótelep úgy épült meg, hogy nem volt egy igazi központja, nem volt egy igazi közösségi
tere, ahol Önök nap mint nap találkozhatnának, elpletykálkodhatnának egymással, leülhetnének egy
kávéra, a napi bevásárlást el tudnák intézni. Ezek össze-vissza, „ad-hoc” módon találhatók a
lakótelepen, de ha azt vesszük, hogy a lakótelep egy 20 000 fős városnak felelne meg, ha nem
Budapesten lennénk, akkor bizony egy ilyen 20 000 fős városban kellene lennie egy főtérnek, vagy egy
főutcának, ami ma a lakótelepről hiányzik. A tervezőknek azt is feladatául tűztük ki, hogy teremtsenek
meg egy olyan központot, egy közösségi teret a lakótelepen, ahol ez a sok-sok hiányzó funkció egy
helyen megtalálható lenne. Nem feltétlenül egy épületben gondolkozunk, lehet ez egy szépen kialakított
tér, néhány pavilonnal, de adott esetben lehet egy funkciókat betöltő épület is, ezt a tervezők
fantáziájára bízzuk. Majd válogatunk a legjobb ötletek közül, a nyertes pályaművet pedig igyekszik majd
az Önkormányzat megvalósítani.
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Utoljára hagytam a legnagyobb kedvencünket, a zöldfelületeket, hiszen a legzöldebb lakótelepről van
szó. A tervezőknek a véletlenszerűen kialakult gyalogos irányokat kell majd valahogy rendszerbe
szervezniük. A lakótelepen sok helyen véletlenszerű pontokon vannak a játszóterek, illetve a padok
elhelyezve, néhol ott a legkeskenyebb a járda, ahol a legnagyobb a forgalom, nagyon sok nem logikus
megoldás van. Annak idején ez a lakótelep úgy épült meg, hogy a tervezők egy olyan idealista világot
képzeltek el, ahol nagy zöldfelületek lesznek, és mindenki arra megy, amerre akar. Természetesen ez
nem így van, a mai kitaposott utak megmutatták, hogy hol közlekednek az emberek. Ezeket szeretnénk
majd olyan mederbe terelni, hogy ezek mentén nagyon szép passzázsokat lehessen kialakítani. Ezek
tájépítészeti kérdések, amelyek a pályázók munkarészét fogják képezni.
Remélem, hogy röviden sikerült „képbe hoznom” Önöket, hogy miért is vagyunk ma itt. Sem a
rezsicsökkentésről, sem a parkolási problémáról, sem arról, hogy a busz miért nem jár sűrűbben, sem
arról, hogy miért drága a tojás, kérem, hogy ma ne szóljanak. Lehet majd szólni máskor, nagyon
szívesen várjuk ezeket a hozzászólásokat, de ez nem az én asztalom, ma az asztalom ez a bizonyos
szakmai kérdés, amiről szóltam. Ha úgy gondolják, hogy mégis ma szeretnének ez ügyben maradni,
akkor kérem, engedjék meg, hogy időközben a szakértő kollégákat elengedjük, és helyet cseréljenek
majd a politikusokkal, ha esetleg nekik még lesz idejük. Mindenféleképpen szeretnénk azonban ezt a
mai megbeszélést egy kulturált másfél órába leszűkíteni.
Most átadom Önöknek a szót, vannak kollégák, akik a mikrofonhasználatban segédkeznek. Azt kérném,
hogy jól hallhatóan mondják be a nevet és a lakcímet, hogy a jegyzőkönyvet pontosan tudjuk vezetni.
Ha mindenki feltette a kérdését, igyekszünk mindegyikre válaszolni.
Sándor Zsolt (Epreserdő utca 14.): A lakótelepnek létrehoztunk egy Facebook-csoportot, amelyben
körülbelül 4000 ember van. Volt egy szavazás arról, hogy mit gondolnak azok, akik esetleg nincsenek
itt, szerintük mi az, ami fontos lenne a lakótelepen. A következő ötletek merültek fel.
Legyen több lehetőség épületfelújítási pályázatra. Alapvetően az a probléma, hogy az
Önkormányzatnak kevés lehetősége van jelenleg arra, hogy támogassa a házakat, hogy szigeteljenek,
hogy felújítsák az elektromos hálózatot, illetve a közműveket. Ez az első, ami megközelítőleg 360
szavazattal a legfontosabb kérdésnek bizonyult.
A parkok, zöldterületek felújítása, ezt az előbb Önök is említették, úgy tűnik, hogy ez mindenkinek
fontos kérdés.
A következő kérdés: a járdák állapota. Vannak főútvonalak, vannak mellékútvonalak, amelyek
„csináltak”, kis betonkockákból vannak összerakva, ezeket mindenképpen rendbe kellene hozni, mert
egyszerűen nem lehet rajtuk közlekedni normálisan, se babakocsival, se másképp.
A következő pont: a térfigyelőkamerák kérdése. Az Önkormányzat is telepített kamerákat, valószínűleg
azonban többre lenne szükség, főként olyan pontoknál, ahol problémák vannak, gondolok itt az
autólopásokra.
A következő kérdés: a parkolóhelyek építése, bővítése. Mindenki tudja, hogy egy 60 lakásos ház előtt
van például összesen 25 parkolóhely. Ha megkérdezik, hogy a 2. autónkat hová rakjuk, én azt sem
tudom megmondani, hogy hová tegyem az elsőt.
Az energetikai korszerűsítés kapcsán napkollektorokra gondoltunk, amennyiben erre van lehetőség.
Az utolsó pont: az átmenő forgalom, alapvetően a forgalomszabályozás kérdése. Tipikusan a Dési
Huber utca és az Ifjúmunkás utca kereszteződése, ami egy életveszélyes hely reggelente, amikor megy
az ember dolgozni. Gyakorlatilag van egy négyes kereszteződés, jobbkéz-szabállyal, ahol senki nem
tudja, hogy melyik a jobb keze, a gyalogosok pedig próbálnak átmenekülni. Van több ilyen rész is a
lakótelepen, például a körforgalomnál, ahol egyszerűen nem lehet gyalogosan közlekedni, mennek
össze-vissza az autósok. Ezt mindenképpen meg kellene oldani.
Ami még kérdés: az iskolák felújítása, szigetelése.
Jó lenne - nyilván a tulajdoni helyzeteket kellene rendezni -, ha lenne egy közösségi központ a
civilszervezeteknek, ilyen például az „Anyahajó-Anyaközpont Egyesület”, de van több más szervezet is,
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amely a lakótelepen tevékenykedik. Igazából nincs olyan közösségi központ a lakótelepen, amely
rendben lenne, akadálymentesített lenne, pedig ilyenekre lenne szükség. Az a gond, hogy sok épület
nem az Önkormányzat tulajdonában van, ezekkel valamit lehetne esetleg kezdeni.
A tetőkertek kialakítása, illetve a kutyafuttatók kérdése is felmerült, mindkettő esetleg érdekes pont
lehetne.
Szó esett még egy közösségi kert létrehozásáról is, nem tudom, hogy ez mennyire reális, de akár
elképzelhető lehetne a lakótelepen.
A kamaszoknak, fiataloknak nincs közösségi tér, igazából nincs ifjúsági ház a lakótelepen, nyáron kint
csellengnek, esetleg ezzel kapcsolatban is lehetne valamit tenni. 18-20 szavazatnál tartunk, az elején
volt 370, tehát körülbelül ezek lennének a fő pontok, amelyeken érdemes lenne elgondolkodni.
Stöcker Dávid (Börzsöny utca 3.): A felújításokkal és a tervpályázattal kapcsolatban van-e alternatíva a
tető beépítésén túl, például a lakások összenyitása? Több fajta alternatívával foglalkoznak-e majd a
tervezők, vagy egyfajta dolog lesz csak, amire készülhetünk?
Ha elkészül a tervpályázat, illetve megnyeri valaki, annak az értékelésébe az itt lakók milyen módon
tudnak beleszólni, például az itt lévő civilszervezetek, közös képviselők, vagy akár különféle
körzeteknek az önkormányzati képviselői? Lesz-e valamiféle fórum, platform, amelyen az itt lakók is
elmondhatják a véleményüket a tervpályázatokról, és szavazhatnak-e ők is?
A másik kérdésem a központtal kapcsolatban a Görög Házra vonatkozik, erre is kiterjed majd a
tervpályázat? Ez ugyanis nincs se önkormányzati, se közösségi tulajdonban, hanem magántulajdonban
van. Évek óta ott rohad. Bárki láthatja.
Ha a tervpályázat sikeres lesz, illetve elkészülnek a különféle építési hatósági dokumentumok, a házak
milyen támogatást, segítséget kapnak ahhoz, hogy megfelelően tudjanak tárgyalni az esetlegesen
jelentkező beruházóval? Külön-külön tárgyalnak majd a házak közös képviselői, vagy lesz egy
egységes platform kifejezetten erre a célra?
A finanszírozással kapcsolatban a házak mire számíthatnak? Nekik is kell ebbe valamilyen módon
pénzt, tőkét fektetni, befizetni, vagy arra számíthatunk, hogy jön egy beruházó, aki azt mondja, hogy ő
megveszi a tetőt és az abból befolyó pénzből vagy valamilyen egyéb módon intézi a dolgot?
Készülnek-e arra vonatkozóan elemzések, hogy a beruházók egy ilyen elképzelésre mennyire
„ugranak”? Manapság „építőipari-bumm” van, üres telkek tömkelege, és ott építkeznek. A beruházók
látnak-e abban fantáziát, hogy egy ilyen dolgot megvalósítsanak? Nekünk sem mindegy, hogy mire
bólintunk rá és utána lesz-e ebből valami valóság, vagy megint marad a papíron, tervekben a dolog.
Koltay Márta (Aranyvirág sétány 3.) Az elsőként felszólaló fiatalemberhez szólnék; aki a Facebookcsoportot képviselte. Szeretném nyomatékosítani, hogy nagyon jó lenne, ha volnának közösségi kertek,
vagy legalább egy. Gondolom, hogy ez a célkitűzéseknek mindenképpen megfelelne.
Lakó (Toronyház utca 18.): A koncepcióval kapcsolatban Ön azt mondta, hogy össze-vissza vannak a
játszóterek, kicsit szedett-vedettnek tűnik a lakótelep elrendezése. Én pont ezt tartom az előnyének. Itt
élek születésem óta, együtt idősödöm a lakóteleppel, és nem szeretném, ha megszüntetnék ezeket az
intim kis közösségi helyeket, mert éppen az az egyik fő értéke a lakótelepnek, hogy egy-egy körzetben,
ligetes, szinte parkerdőben élve van egy intim terünk. Nem szeretném, ha egy lebetonozott főtér lenne a
lakótelep közepén. Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a saját intim közegét, ahol az azonos
érdeklődéssel összetalálkozik.
Farkas Katalin (Napfény utca 6.): Csatlakoznék az előttem szólóhoz, mi is nagyon szeretjük ezeket a
kis tereket és sokkal barátságosabbnak tartjuk, mint egy központi teret. Én is majdnem egyidős vagyok
a lakóteleppel, én is azóta itt lakom, amióta a lakótelepet megépítették.
A ráépítéssel kapcsolatban van egy megjegyzésem: úgy tudom, hogy nagyon sok helyen kivettek a
lakásokból falakat. Ez nem fogja-e negatívan befolyásolni a házak stabilitását statikailag?
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Pap Viktor (Dési Huber utca 13.): Teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal, a tetőtér
beépítéssel kapcsolatban lenne csupán egy megjegyzésem. Ezek az épületek több mint 50 évesek,
nem tudom, hogy statikailag mennyire bírnák el a ráépítést. A Dési Huber utca 13. számban a háznak
egy része meg van repedve, statikailag gond van az épülettel. A 4. emeleten lakom, de nem tudom
megmondani, hogy én személyesen mit nyernék azzal, ha be lenne építve a tető, azon kívül, hogy
fölöttem laknának. Az első és második emeleten lévők a lifttel sem nyernének, igazából nem tudom
eldönteni, hogy a ráépítés az ott lakók számára milyen előnyt jelentene. Az ember feltenné a költői
kérdést, hogy „cui prodest”? Igazából ezt nem tudjuk eldönteni, arról nem is beszélve, hogy a
munkálatok, amelyek ott zajlanak majd, hosszú időre kellemetlenséget okoznának, ez így nagyon
meggondolandó. Nem tudom eldönteni, hogy mit nyerek, azon kívül, hogy építkezni fognak.
Az összes többit, ami elhangzott, csak támogatni tudja az ember. Ez egy élhető lakótelep volt eddig is,
ha ezen javítani szeretnének, azt maximálisan - úgy gondolom -, hogy mindenki támogatni fogja.
Különösen a közösségi tér lenne nagyon fontos, amit az Építész úr is említett. Ez összekovácsolná az
embereket, lenne hol megjelenni fiatalnak, idősnek egyaránt. Ez az, ami hiányzik a lakótelep életéből.
Szatmári Lászlóné (Dési Huber utca 28.): A szolgáltatásokkal kapcsolatban szeretném kérni a
tervezőket, hogy gondolják át. Én laktam ilyen létszámú kisvárosban, ott sokkal jobb volt az ellátás. Úgy
gondolom, hogy nem ilyen-olyan pavilonok kellenének, hanem nagyon jó lenne egy komplett
szolgáltatóház, ahol sokféle szolgáltatást tudnának nyújtani azok, akik bérelnék a helyiségeket. Mondok
egy példát, ami idősnek, fiatalnak, mindenkinek egyaránt probléma: ha valaki akar egy spulni cérnát
vagy néhány gombot venni, akkor be kell utaznia a városba. Ruhanemű tekintetében is csak egy kínai
üzlet van a lakótelepen. Jó lenne, ha lenne egy központi szolgáltatóház.
Kustár Blanka (Börzsöny utca 2/B.): Nagyon köszönöm, hogy lehetőségünk van itt megszólalni és
kíváncsiak arra, hogy mit gondolunk. Végigolvasva a tervpályázatot két dologgal kapcsolatban
szeretnék hozzászólni.
Az egyik az egy friss szempont: nem látom azt, hogy azoknak az itt működő közösségeknek a
szükségleteire felhívták volna a pályázatírók figyelmét, akik szép számban dolgoznak a lakótelepen. Én
egy kicsit hazabeszélek, mert az „Anyahajó-Anyaközpont Egyesület” képviseletében is vagyok itt, a
lakótelepen hetente négy-öt alkalommal is szervezünk az itt élő anyák számára programokat. A Dési
Huber István Művelődési Házban vagyunk, nagyon örülünk, hogy ott lehetünk, de az ő
nyitvatartásukhoz, szűkös tereihez kell alkalmazkodnunk. Nem csak a magam nevében mondom, hogy
szeretnénk a lakótelepen élő közösségek számára saját használatú közösségi tereket, nem főteret,
hanem épületeket. Szeretném felhívni a pályázók figyelmét, hogy gondoljanak ránk, amikor álmodnak
valamit a lakótelepről.
Nagyon jó ez a lakossági fórum, biztos vagyok benne, hogy sok kérdésünkre választ fogunk kapni, de
bennem és többekben is az az igény fogalmazódott meg, hogy mi egy hosszabban tartó, valódi
közösségi tervezést szeretnénk. Ebben a pályázati folyamatban ennek nem látszik a helye. Azt
szeretném kérni többek nevében, hogy legyen ennek helye, ha máskor nem, azután, amikor ezek az
építési szabályozások megszülettek, a konkrét dolgokról üljünk le olyan emberek vezetésével, akik
ehhez értenek, közösségfejlesztők, illetve ilyen közösségi fejlesztéseket már tapasztalt emberek
vezetésével. Valódi párbeszédet alakítsunk ki, ami nem egy ilyen lakosság fórum, hanem sok-sok
sorozatos beszélgetés által valósulhat meg.
Szűcs Balázs: Ennél a pontnál egy pillanatra hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy az elhangzott
kérdésekre röviden választ adjunk. Nagyon örülök ennek az utolsó hozzászólásnak, mert valóban egy
kormányrendeletben rögzített tervpályázati rendbe nagyon kreatív módon, de sikerült „belecsempészni”
a mai alkalmat, ami egy kicsit nyitás efelé a közösségi tervezés felé, hiszen az elmúlt években ez a
Ferenc tér felújításánál például nagyon hasznosnak bizonyult. Ezért is döntöttünk úgy, hogy nyitunk
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Önök felé is, így a bíráló bizottsági tagok nem 4 zárt fal között fogják meghozni a döntésüket az Önök
szempontjai nélkül. A mai napon elhangzott dolgokat azért jegyzőkönyvezzük, mert ezek az elejétől a
végéig meg lesznek küldve az összes regisztrált pályázónak, tehát minden tervező látni fogja az Önök
hozzászólásait, amelyekből már látszódott, körvonalazódott, hogy melyik lenne az Önök által leginkább
preferált terv.
A tervpályázatnak a kötött rendje miatt az elbírálásra Önöket nem tudjuk meghívni, de a nyertes
pályamű alapján elkészül a Kerületi Építési Szabályzat. Ez egy hosszan tartó folyamat lesz, amelybe ez
a bizonyos közösségi tervezés teljes mértékben bele fog férni, hiszen a társadalmasítás - erre most épp
rendeletet is alkot a Ferencvárosi Önkormányzat - az egyik fő feladata a Főépítészi Csoportnak, hogy
minél több ember lássa még mielőtt élesben mennének a szabályok és szóljanak bele, alakítsák a
tervezői munkát, mert nem szeretnénk olyan tervet elfogadni és hatályba léptetni, ami bárhol is az Önök
érdekei ellen szolgálna.
Az értékelésbe való befolyás a mai lakossági fórum által rögzített hozzászólásokkal lehetséges, illetve
majd amikor a nyertes pályamű tervezőjét felkérjük a konkrét Kerületi Építési Szabályzat
megalkotására. Ez kb. egy fél éves munka, tehát bőven lesz ezekre a párbeszédekre idő.
Nagyon örülök a Facebook-os szavazásoknak, mert kicsit visszaigazolta azokat a szempontokat,
amelyeket mi is kiírtunk a tervpályázati dokumentációban. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy több
lehetőség legyen a társasház felújításra: a Kormánynak van egy hitelprogramja, amely gyakorlatilag
kamatmentes hitellel támogatja majd a társasházat felújító jelentkezőket, ami mellé a Ferencvárosi
Önkormányzat a szokásos éves társasház-felújítási pályázaton a saját részét hozzá tudja tenni.
A zöldfelületek felújítását említették még, kiemelten a járdák állapotát, a térfigyelő kamerákat, a
parkolás helyzetét, ez a közlekedési munkarészben mindenféleképpen meg fog jelenni a tervezői
pályaművekben.
Az energetikai korszerűsítésre vonatkozó kérdésnél kapcsolódnék az úrhoz, aki azt kérdezte, hogy mi
lesz a haszna, ha esetlegesen a társasházak belemennek a lapostető eladásába. Gyakorlatilag pont ott
lesz a haszna, hogy akkor valószínűleg nem fog pénzébe kerülni a ház kívülről való hőszigetelése,
ezáltal Önöknek kevesebbet kell majd fűtésre költenie. Lehet hogy építenek majd a mintatervek alapján
olyan plusz erkélyeket az összes lakáshoz, amelyek bővítik az Önök lakásainak az alapterületét.
Vannak olyan típusú lakások;amelyekhez nem tartozik erkély, de így lehetőség lesz majd kiülni nyáron.
Az átmenő forgalom problémájával tisztában vagyunk.
Lakó: Olyan házakban élünk, ahol minden emeleten három lakásból legalább kettőben kiszedték a
közfalakat.
Szűcs Balázs: Ketté kell bontanunk a kérdést. A lakótelepen vannak panelházak, illetve blokkos házak.
A panelházaknál eléggé nehéz kiszedni a falakat, hiszen azok tartják magát az épületet, gondolom,
hogy a blokkos épületekre céloznak, mert ezekben külön vannak a teherhordó falak és külön vannak a
válaszfalak. Ott ahol kiszedték a falakat, én csak valószínűsítem, de a legtöbb esetben válaszfalakat
szedtek ki, amelyeknek nincs tartó szerkezete, legfeljebb merevítő szerepe lesz. Egyébként a Lechner
Tudásközpontba a pályázók részére ki lett küldve két olyan típus terve is a lakótelepen található
épületek közül, amelyekben ezek pontosan lekövethetőek. Nagyon gazdag statikai múltja is van a
Lechner Tudásközpontban, 30 évre visszamenőleg találhatók benne különböző talajmechanikai adatok,
vizsgálatok. Valóban vannak olyan épületek, amelyek nincsenek olyan rózsás állapotban, de az
épületek nagy többsége olyan állapotban van az 50 éves kora ellenére, hogy egy könnyűszerkezetes,
és itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy könnyűszerkezetes, emeletráépítést valószínűleg minden
további nélkül elviselne az épület.
Több lakó, aki itt lakik felhívta a figyelmemet arra, hogy a hetvenes években volt szó emeletráépítésről
egyik-másik háznál, de elvetették a statikai problémák miatt. Ez az emeletráépítés akkor egy nehéz
falazatos, régi technikával készült volna, és ezt a mai kor műszaki színvonalán teljes mértékben
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megváltoztatták, ma már lényegesen könnyebb szerkezetekkel is lehet teljes értékű emeleti szinteket
kivitelezni.
Természetesen egy-egy ilyen mintatervnek, amelyet a pályázók be fognak mutatni, pontosan az is lesz
az előnye, hogy a beruházóknak, akik várhatóan jelentkezni fognak, hiszen már eddig is jó néhány
érdeklődő járt bent nálam, megmutatja, hogyan lehetne a lakótelepen emeletráépítést létrehozni. Éppen
az lesz az Önök részére a biztosíték, hogy egy olyan sok szakember által kontrollált mintaterv készül,
amely nem fog teret adni semmiféle „partizánakciónak”, hanem igyekszik megteremteni majd azt a
bizalmi közös nevezőt Önök, mint társasházak és a ők, mint a beruházók között, hogy Önök is
biztosítva legyenek, hogy egy műszakilag korrekt terv alapján tudnának dolgozni, és a beruházó is
körülbelül lássa, hogy ha majd a pályázat lefolyik, akkor körülbelül milyen négyzetmétereket tudna itt
kialakítani. A bizalom megteremtése most elsődlegesen a célunk, hogy Önök ne közvetlenül a
beruházóval álljanak szemtől-szembe és esetlegesen a közös képviselő ügyességére, vagy setesutaságára legyenek utalva, hanem mi, mint Önkormányzat beálljunk e folyamat mögé és minden olyan
műszaki kérdésben, ami felmerül, tudjunk Önöknek segíteni. Természetesen előzetesen, amikor egyegy konkrét épületre sor kerülne, akkor „kutyakötelessége” lesz felmérnie a szakembereknek, hogy
konkrétan az a ház ténylegesen milyen mértékben lett eddig átalakítva és mi az, amit elbír és mi az,
amit nem.
Nagyon örülök a közösség ilyen irányú ötletének, hiszen ez a zöldfelületi tervekkel bizonyára sok
tervező fantáziáját meg fogja mozgatni, ahogy a tetőkertek is.
A kutyafuttató is ugyanúgy ehhez a kérdéshez tartozik, hiszen kijelölt kutyafuttató mindig egy
béketeremtő eszköz a kutyások és „nemkutyások” között, hiszen tiszta helyzetet teremt.
A különböző civilszervezeteknek és kamaszoknak, ifjúságnak új épületeket, nagyon jó ötletnek tartom,
bízom benne, hogy ezt a tervezők figyelembe veszik a pályaműveknél és utána az Önkormányzatnak
lehetősége lesz ezeket megvalósítani.
Felmerült az, hogy milyen alternatívák vannak. Természetesen a lakások összenyitása az egy olyan
alternatíva, amely részünkről különösebb hozzájárulást nem igényel, hiszen ha valaki két szomszédos
lakás tulajdonjogát meg tudja szerezni, az onnét kezdve már csak egy építési engedély kérdése, hogy a
kettő közötti falat összenyissa. Ezzel a megoldással akár nagycsaládosok is maradni tudnának a
lakótelepen. Több olyan család járt már nálam, akik csak azért kényszerültek elköltözni a lakótelepről,
mert egyszerűen 3-4 gyerekkel nincs olyan méretű lakás, ahol elférnének. Nekik is egy perspektivikus
ötlet lenne az, ha épülnének új nagy lakások a legfelső szinten.
A Görög Házat kifejezetten beírtuk a tervdokumentációba, sajnos mivel ahhoz semmilyen
tulajdonjogunk nem fűződik önkormányzati szinten, megkértük a tervezőket, ne is tervezzenek abban
közösségi funkciókat. Az nem a miénk, az egy magántulajdon. Én is sajnálom személy szerint, hogy
mind a mai napig nem készült el a felújítása, hiszen még ha csak a görög kisebbség háza is, biztos
hogy nagyon sok olyan rendezvényt lehetne benne szervezni, amely az Önök érdeklődését is kiváltja.
Felmerült a kérdés, hogy milyen támogatást tudunk ehhez a koordináláshoz biztosítani. A tervpályázat
eredménye, hogy olyan mintaterveket fogunk a köz számára bocsátani, amelyek szabadon
felhasználhatóak lesznek, illetve azokban a kérdésekben, amelyekben műszaki problémák merülnek fel,
az Önkormányzat teljes gárdája készen áll majd, hogy az Önök segítségére siessen.
Kell-e tőke a társasházaknak? Amennyiben ez olyan keretek közé terelhető, mint amilyenek tipikusan a
belvárosi tetőterek értékesítésénél működnek, ahol a társasháznak gyakorlatilag a tetőtér
értékesítéséből teljes mértékben finanszírozható a homlokzat felújítása, a liftépítés, a különböző
elektromos hálózatok felújítása, fűtés korszerűsítése, úgy gondolom, hogy itt is működnie kell, hiszen
ezen a lakótelepen a legmagasabbak a négyzetméter árak. Ezzel a beruházók is tisztában vannak, ha
ők ide tudnak építeni, akkor valószínűleg drágán tudják értékesíteni, és ha drágán tudják értékesíteni,
akkor sokat tudnak majd költeni az Önök házára, akár még olyan megoldások is bele fognak férni, mint
a napelemes megoldások. A megújuló energiaforrások használatát nagyon jó ötletnek tartanám, hiszen
nem mehetünk el amellett, hogy ma már egyre olcsóbb a napenergia, a napelem, biztos, hogy a
pályázók sok-sok ilyen megoldást fognak tervezni a pályaművekben.
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Nagyon örülök annak a megjegyzésnek, hogy az intim kis helyek is kellenek a lakótelepre, ezeket is
olvasni fogják a tervezők, jelen vannak, hallják, biztos tudni fogják, hogy mi a nyerő javaslat.
Görgényi Máté: Talán az elején azt nem mondtuk el, hogy miért találta ki ezt az Önkormányzat, miért
bolygatjuk a lakótelep életét. Úgy érzem, hogy az ellenzőkben az a legfontosabb kérdés, hogy miért kell
tetőtérráépítés, az intim területeinket megszüntetik. Az aggodalmakat leginkább az szüli, hogy nem
mondtuk ki, hogy ez miért született az Önkormányzat vezetésének a fejében. Azért született, mert
Ferencvárosban működik egy nagyon-nagyon sikeres tömbrehabilitációs program, amiről gondolom,
hogy a lakótelepen élők is tudnak. Nem szeretnénk elmenni amellett a tény mellett, hogy a lakótelep
építészeti szempontból öregszik. Most ideális beavatkozási szituáció van. Ez azt jelenti, hogy el fog
jönni az idő, nem is sokára, amikor azok, akik jelenleg a nyugalmukat tekintik elsődlegesnek, nem
elítélhető módon, azok is azzal fognak szembesülni, hogy az ingatlanjaik értéke egy idő után az állaguk
miatt nem fogja azt a legmagasabb szintet érni, mint amit jelenleg ér. Egy hozzászóló is jelezte, hogy
„ingatlan-bumm” van, éppen ezért gondoltuk, hogy ez egy olyan történelmi pillanat, amikor egy globális
méretű fejlesztést meg lehet valósítani a lakótelepen. Tulajdonképpen az Önkormányzat vezetésének, a
szakmai vezetés fejében az él, hogyha most, ebben a pillanatban a lehető legnagyobb fejlesztést
végrehajtja a lakótelepen, akkor a legolcsóbban és a legköltséghatékonyabban, magyarul az itt élőknek
a legnagyobb hasznot hajtva fogja tudni ezt a fejlesztést végigvinni. Azt nem tudjuk, hogy az
ingatlanpiac gazdasági szempontból hova fejlődik, vagy hova esik vissza, de hogy az épületek állaga,
és ugye összességében a lakótelep állaga romlik, azt biztosra vehetjük. Mindenki tapasztalta biztosan,
hogy az évek maguktól csak erodálják a dolgokat. Visszatérve, hogy ki mit nyerhet ebből az egészből,
azt gondoljuk, hogy az egész lakótelep, globálisan nyerhet ebből.
Ne menjünk el amellett sem, hogy Ferencváros Önkormányzata hosszú ideje 150 millió forintot szétoszt
évente egész Ferencvárosban, szétharmadolva ezt Belső-, Közép- és Külső-Ferencváros között.
Egyébként idén ezt a keretet növeltük. Mindig figyelembe vettük a prioritásokat, például a gázvezeték
felújítása, veszélyes elektromos hálózatok felújítása, de elsődlegesen azok tudnak ezzel élni, ahol van
saját erő is. Ez a program, ami Főépítész úr „agyából kipattant”, szerintem remek ötlet. Azok, akik
gazdaságilag beruházni képesek itt a lakótelepen, azok hozzák ide azt a tőkét, amivel a lakótelep
élettartamát meg tudjuk nyújtani. Ezáltal növeljük az itteni ingatlanok értékét. A közösségi tereknek a
felújítását, legyen itt szó zöldfelületekről, közösségi terekről, ezeket jómagam is kiemelten támogatom.
Úgy gondolom, hogy a jövőben, ahol az emberek egy atomizált társadalomban csak magukkal
foglalkoznak, kiemelten fontos, hogy legyenek közösségek, ahová az emberek el tudnak menni és
megosztják a gondolataikat egymással. Ezek mind olyan fejlesztések, amiket az ingatlan-beruházás
típusú fejlesztések égisze alatt végre lehet hajtani a lakótelepen. Azt gondolom, ezt kell szem előtt
tartanunk. Ha erre a lakótelep népe nem nyitott, akkor nyilvánvalóan azt az Önkormányzat vezetése
tudomásul kell, hogy vegye, de bízunk benne, hogy ennek az ésszerűségét mindenki belátja.
Sajó Ákos: Mindenkinek örülnie kell annak, hogy meg fog újulni a József Attila-akótelep. Többen
kérdezték már és a múltkori Nőnapi lakossági fórumon meg is jegyeztem, hogy nem szabad itt megállni.
A városfelújításnak ezzel nem szabad, hogy vége legyen. Van még egy másik telepünk, a MÁV-Aszódi
utcai lakótelep, ahol szintén nagyon fontos lenne egy ugyanilyen típusú fejlesztés és egy ugyanilyen
tervpályázat. Mind Polgármester úr, mind pedig Főépítész úr is megerősítette akkor, hogy ennek nincs
akadálya.
Egressy Gábor (Ecseri u.4.): Nekem az tetszik ebben a lakótelepben, hogy szép zöld terek vannak.
Volt egy hozzászóló, aki azt mondta, hogy kell szolgáltatóház, közösségi épület. Azt kérdezem, hogy
hova? Csak úgy lehetne megoldani, ha a zöldfelületeket elvennék, ami nem megoldás. Abban kellene
gondolkodni, hogy például itt, ahol jelenleg is vagyunk, vagy a Dési Huber István Művelődési Házban
építenének az épületekre még egy szintet, felemelnék kétszintesre az épületet, így nem vennének el
zöldterületet, és ezekben az épületekben lenne rengeteg hely a civilszervezeteknek is.
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A gyalogjárdák, azok a lapköves kis utak, ahol szeretünk átjárni egyik háztól a másikig. Van ahol ezek
már töröttek, illetve hiányosak, ezeket kellene úgy helyrehozni, hogy minimum 3 lapkő legyen egymás
mellett és ne legyenek töröttek. Erről a régebbi önkormányzat és a képviselők is tudnak, már ők is
kérdezték és látták, hogy hol közlekedünk.
Nagyon szép zöldterület van például az Ifjúmunkás-Dési Huber utca sarkán, amit a Ferencvárosi
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. mindig felújít, de ha például elnézünk az Ecseri út 4. sz.
felé, vagy a lakótelep másik irányába, ott már nem ezt látjuk. Amikor gyerek voltam, még szép zöld fű
volt mindenütt. A kertészek valószínűleg nem értenek hozzá, mert olyankor vágják le a füvet tavasszal,
amikor már a fű magzana. Nyáron pedig, amikor kinő a gaz, meghagyják, a Királytövis is kivirágzik, de
csak utána vágják le és így azok szétszórják az összes magot. Ezeken kellene dolgozni és szebbé tenni
a lakótelepet.
A közösségi tereknél nekem az tetszik, ami esztétikailag is szép. Például a Dési Huber utcánál a házak
között vannak rózsalugasok, azok nagyon szépek, de nehogy elrugaszkodjanak és modern alkotásokkal
jöjjenek, mint például a repülőgép az Ifjúmunkás utca sarkán. Közös képviselő is vagyok, ne mértani
alakzatokkal rakják tele a lakótelepet, hanem rendes, időseknek is beszélgethető környék legyen, szép
zöld fűvel, virágokkal.
A parkolással kapcsolatban jegyezném meg, hogy hét közben sok hely van, de hétvégén, amikor a
lakások bérlői, tulajdonosok is oda teszik le a kocsikat, akkor viszont már sokan vagyunk. Jó lenne
megoldani a telepen ezt a kérdést. Régebben próbáltak mélygarázsokat építeni, de nagyon
ellenszenves volt, nem ment bele senki. Lehetne parkoló például a Népligetnél, a vasúti hídnál,
mögötte, vagy előtte, vagy a 3-as villamos mellett, ami most a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdona, és akkor
megmaradna a szép zöld fű a lakótelepen.
Ha jól vettem ki, nem rendes, hanem könnyűszerkezetes falakról lenne szó a ráépítés kapcsán. A mi
házunknak meglett a régi leírása, lehet hogy Ön is erről beszélt, hogy van egy 30 éves talaj
szakvélemény. A lakótelep már 54 éves, 1964-ben azt írták, mivel elvileg nyomornegyed és
szeméttelep is volt, hogy közvetlen a terepszint alatt változó vastagságú vegyes feltöltés van, alatta
humuszos homok és szerves iszaptalaj, ezek a rétegek lazaságuk és szerves tartalmuk miatt a tervezett
épületek alapozására alkalmatlanok. Még mélyebben is van sárga homok, ami elviseli a mostani 4
emeletet, de hogyha rendes falakat építünk, akkor ki tudja, hogy mi lesz. Ennek nagyon alaposan utána
kellene nézni. Majdnem az egész lakótelep összes házát nem vízszigetelték, mert nem akkora a
talajvíz. Én is járkálok a pincékben, amiket nem újítottak fel, az mind salétromos, mállik az alaptartó
téglafal. Azt kellene vizsgálni, hogy elbírja-e a terhelést.
A szinteken 200 kg/m2 a megengedett terhelés, de a tetőnél csak 100 kg/m2. Az már csak fele annyit
bír el, mint egy alatta lévő emelet. Nekem 3-as, 4 lépcsőházas társasházaim vannak, és mivel régebben
sok volt az idős, most már kevesebb, mert múlik az idő, és minden lépcsőház külön egy-egy egység, ha
én liftet tervezek, akkor vagy mind a 4 lépcsőháznak kellene egy-egy lift, vagy kívül egy körfolyosó. Ez
nagyon érdekes kérdés, mert tele van az épület kívülről ablakkal, erkéllyel, mégis hova építenék a liftet?
Ezek mind gyakorlati kérdések. Ha ezeket megmondanák a statikusok, utána lehetne eldönteni, hogy
mit lehetne megvalósítani.
Sunyovszky Sándorné (Dési Huber u. 16. ): Első lakó voltam a lakótelepen, akkor még csak az az egy
épület állt. Most már süllyedt 7 cm-t az a falrész, ahol én lakom. Tudjuk, hogy egy szeméttelepre
épültünk, a lakásfaltól a kőpadkáig elválik már lassan a ház. Alánk folyik minden, eső, hólé. Állandóan
dohos szag van, penészedik is az épület, kívülről is lehet látni. Nem tudom, hogy mi lesz a 60 éves
épületnek a sorsa. Én 1959. augusztus 3. óta lakom itt.
Molnár Miklós (Hurok utca 7.): A Hurok utca 7. sz. mellé 1978-ban építettek illegálisan egy épületet.
Szeretném megtudni, hogy ezzel az épülettel kapcsolatban van-e tervük? Lebontják vagy hasznosítják?
Nyilván tudnak róla, annak idején a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. használta, most elvileg a Fővárosé,
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ezzel az épülettel mi a tervük? A mai napig nyilvántartásba nem vett épületről van szó. Jó lenne, ha ezt
tisztáznák.
Török Dániel (Ifjúmunkás utca): A szomszédok kértek meg, hogy képviseljem a véleményüket. Nagyon
örülnének ők is az állagmegóvásnak, a homlokzat-felújításnak, az energetikai felújításnak, illetve a
szigetelésnek. A kérdésük az, hogy ezeket csak tetőráépítéssel, illetve beépítéssel lehet megoldani?
Szeretnék, ha lehetőség szerint egyetlen fát sem kellene kivágni, illetve egyetlen füves területet sem
kellene felszámolni, mert ennek a lakótelepnek éppen ez ma a nagy kincse.
A főtérről az a véleményük, amennyiben arról van szó, ahogy általában szokott lenni a fővárosban, hogy
térköveznek és leszúrnak 3 facsemetét a közepébe, az nem lenne előnyös. Amennyiben sok épületet
kellene emiatt felépíteni, illetve bevásárlóközpontot kialakítani, az sem feltétlenül az, amit szeretnénk.
Báthory Gábor (Csengettyű utca 7.): Nehéz helyzetben vagyok, a Budapesti Közlekedési Központnál
dolgozom, ahol közterületi fejlesztési projekteket, illetve útfelújításokat menedzselek. A lakossági
fórumokon általában a másik oldalon szoktam ülni. Most megragadom az alkalmat, hogy erről az
oldalról is mondjak néhány szót. Kérem, és egyébként annak alapján, amit Főépítész úr elmondott,
biztosítottnak is látom, hogy a terv komplexen kezelje majd a teljes József Attila-lakótelepet. Ez azt
jelenti, hogy a zöldfelület, közlekedés, parkolás, illetve az épületeknek a beépíthetősége komplexen
vizsgálva jelenjen meg. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a tapasztalataim alapján a tervezők,
mérnökök, döntéshozók tervszinten, rajzszinten nagyon jó dolgokat tudnak megálmodni, viszont utána,
a mű megépülését követően az üzemeltetéssel van mindig a probléma. A tervezőket kérném arra, hogy
egy fenntartható, üzemeltethető megoldást adjanak a tervben. Amikor komplexitásról beszélünk,
javasolnám megvizsgálni a gyalogosforgalmat, illetve ami hiányzik a lakótelepen és szerintem szükség
van rá, mivel közel vagyunk a belvároshoz, a kerékpáros infrastruktúrát. Minden szempontból
komplexitást szeretnénk.
Főépítész úr kap most olyan kérdéseket, amelyek érzékelhetően az egész szervezési folyamat
következő fázisára vonatkoznak. Most elkezdünk tervezni, először egy helyi építési szabályzatnak az
alátámasztó munkarészét csináljuk meg. Elmondaná röviden a folyamatát az egésznek, hogyan épül
föl, mi az a folyamat, aminek a vége az, hogy tetőtér beépítése lesz a 4 emeletes épületeknek? Fontos
a következő fázisokban – ez is tapasztalat -, hogy egy ilyen szintű projektet úgy lehet eladni a
lakóközösségnek, ha megteremtjük azt a „win-win” szituációt, amelyben a lakó is és a beruházó is
győztesnek érzi magát, az Önkormányzat pedig megpróbálja lehetőségei szerint a forrásait hozzátenni.
Ez a projektnek a következő fázisaiban fog finomulni. Szeretném a tervezőknek felajánlani a Budapesti
Közlekedési Központ segítségét, közlekedési kérdésben, sok olyan tudás, adat birtokában vagyunk az
egész városban, amit lehetséges, hogy fel tudnának használni. Esetleg a IX. kerület részéről kérnék egy
megkeresést ezzel kapcsolatban.
Mindig a jogi háttér a legnehezebb, az, hogy a fejlesztőkkel az Önkormányzat, a társasházak milyen
háromoldalú megállapodást tudnak kötni. Most a műszaki dolgok vannak terítéken, de a lényeg majd a
későbbi fázisokban lesz, amikor a finanszírozás, illetve a jogi háttér is kiderül.
Pál Gyula (Dési Huber utca 13.): Elsősorban a zöld kérdéskörrel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Szeretném, ha tisztáznánk a zöldfelület, illetve a zöldterület fogalmát. Amennyire tudtam, próbáltam
utánanézni. A tervpályázat mindenhol zöldfelületet ír, de fogalmilag teljesen különbözik a zöldfelület és
a zöldterület, bár én nem vagyok szakember, építész. Az internet azt írja, hogy minden olyan terület
zöldterület, amelyet növényzet borít. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges számú fa kivágásával,
mélygarázzsal leterítünk 20 cm vastag valamit és akkor azt fűvel borítjuk és az már zöldfelületnek
számít. Gondolom, nem ez a cél, de szeretném, ha efelől biztosítanák a lakókat, hogy ez nem így lesz.
A kerékpáros kérdéssel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy nem érzem ezt annyira lényeges
kérdésnek, mert jelenleg is 30 km/órás sebességkorlátozás van. Hétvégén is lehet látni görkorcsolyázó
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embereket az utakon. Attól tartok, hogy az is a zöldterület rovására menne, ha még egy kerékpárutat
kiépítenének.
Néhány kérdést feltettem email-ben, elküldtem arra az email címre, amely a tervpályázatban szerepel,
azonban semmilyen választ nem kaptam a mai napig. Ha jól értettem, a továbbiakban egyfajta
kommunikációt szeretnének folytatni a lakossággal, ezért sokkal hasznosabb lenne, ha esetleg emailben, bármilyen elektronikus formában történne ez, sokkal több emberhez eljutna mind a kérdés, mind
pedig a válasz, mint így.
Velencei Ágnes (Üllői út 177.): Közösségi munkásként nagyon jónak éreztem a kérdésfeltevéseket,
Főépítész úr válaszának is nagyon örülök, hogy van egy tervezés arra nézve, hogy legyen közösségi
tervezés és a lakók bevonása. Amit én fel tudok ajánlani, és ami itt meg is fogalmazódott, hogy vannak
létező közösségek a lakótelepen, akik ebben a közösségi tervezésben, akár a szervezés segítésével
részt tudnának venni akkor, amikor elindul ez a folyamat, sőt szeretnénk is ebben részt venni.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy kialakultak a közösségek által megtervezett, belakott közösségi
terek, mint például a „Babák rózsaparkja”, amely idén lesz 10 éves. A népi nyelven „Csigaparknak”
elnevezett része a nagyjátszótérnek szintén egy olyan rész, ahol közösségi programokat szoktunk
tervezni többen is, csapat is. Ezeket a lehetőségeket érdemes lenne megtartani.
Ami viszont ettől eltérő és itt nem hangzott el, hogy energiahatékonyságról beszélünk, és amikor ilyen
„becsületes” hó meg jég van, akkor jól látható, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt-nek olyan
épületek közti csövezési rendszere van, ahol látszik, hogy nem valódi a szigetelés, mert a felületen
látszik, hogy hol olvad. Ott valószínűleg hőveszteség van, amit a házak fizetnek meg. Erre is jó lenne
figyelni.
Havas Ágnes (ifjúmunkás utca 20.): Egy olyan szempontot szeretnék felvetni, amely eddig még nem
merült föl. A csatornahálózatot jó lenne, ha megnéznék, ugyanis amikor nagy eső van, akkor több ízben
előfordult, hogy nálunk, az Ifjúmunkás utcában, ahol én is lakom, a földszinten a csatornából jött fel a
víz. Ez nem csak egy házban fordult elő. A tervezés előtt legyenek szívesek utánanézni, hogy mi a
helyzet a csatornákkal, főleg a helyreállításnál.
A régi épületek között vannak olyanok is, amelyek akkor, amikor mi ideköltöztünk, felvonulási épületek
voltak. Ezeket alakították át lakóházakká. Ezek a házak igen lerobbant állapotban vannak, mert kisebb
időtartamra építették őket eredetileg, mint a többi házat. Sok olyan ház van, amelyiken nem segít, ha
kamatmentes hitelt adnak, mert a benne lakók soha nem tudják visszafizetni a hitelt. Olyan segítségre
lenne szükség, ami nem hitel, hanem más típusú segítség. Az egyik előttem szóló mondta, hogy náluk
süllyed a ház, hát éppen ezek azok a házak, mert ezeknél se pince nincs, se egyéb, mert nem
lakóháznak építették őket.
A parkrendszer beszámítja azt is, hogy a házak egy része előtt vannak néhány négyzetméteres szabad
területek, amelyeket a lakók maguk művelnek, beültetnek. Ezt nagyon szívesen csinálják, ami szerintem
szép is. Isten őrizz, hogy ezeket valamilyen módon egységesítve bevonják az olyan átalakításba, ami
megszüntetni ezt a jelleget, mert ez az intim tereknek egy rendkívül fontos része, és bizonyos közösségi
munkát is feltételez, amit eddig az Önkormányzat is segített, például a palánták kiosztásával, amit ők
egyénileg, saját elképzelésük szerint ültettek el.
Balázs-Csiki Attila (Táblás köz 9.): Sajó Ákos, Képviselő úr említette az Aszódi utcai lakótelepet,
amelyet az összes fejlesztési tervből, a 2015. évi tervből és a mostaniból is kifelejtettek. Szép és jó,
hogy fejlesztik a József Attila-lakótelepet, azonban az Aszódi utcai lakótelepen van olyan terület, ahol
nincs közvilágítás. Eljöhetnek oda nyugodtan túrázni, sötét van, mert a Ferencvárosi Önkormányzat
nem építette ki a közvilágítási hálózatot. Évek óta azon küzdünk, hogy építsék ki. Jelenleg a
társasházak üzemeltetik a közvilágítást, a lakók fizetnek a közvilágítás üzemeltetéséért. Szép és jó ez a
rengeteg ígéret, de ott tizenéves ígéreteket nem valósítottak meg.
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A második kérdésem, a társasházak vízóráival kapcsolatos. 1998-ban felosztották az ingatlanokat, de
az Önkormányzat nem építette ki a társasházaknak a vízórát, mai napig hitegetik a lakókat, hogy
kiépítik. 2014-ben a Táblás közben kiépítették, mert akkor csináltam ugyanígy egy „palávert”, ezzel
befogták a számat, de az összes többi részen nem folytatták a fejlesztést. Szeretném tudni, hogy mikor
kerül sor a fejlesztésre? Ez igazából nem is fejlesztés, hanem kötelezettség, törvény írja elő, hogy az
ingatlan megosztójának a kötelezettsége kiépíteni. Többszöri egyeztetésen voltam, gyakorlatilag már az
egész Önkormányzatot végigjártam, mindenhonnan „lepattintanak”, kijelölnek mindenféle fórumokat
más területeken, hogy fejlesszenek a belvárosban iszonyú milliárdokért, nálunk meg a lakók fizetnek a
közvilágítás üzemeltetéséért. Ezen egy kicsit gondolkozzanak el. Ennek köszönhetően, a vízórák
hiánya miatt magas a közös költség, a lakók nem bírják már fizetni. Tekintettel arra, hogy az Aszódi
utcai lakótelepet a negyvenes években építették, a 70 éves tetőszerkezetek összeomlanak, önerő pedig
nagyon kevés van, és az Önkormányzat ezt még tetézi azzal, hogy a kötelezettségét nem teljesíti.
Szűcs Balázs: Felmerült, hogy a József Attila-lakótelep zöldfelületei nem kellően gondozottak. A hölgy
említette, hogy a társasházak előtti keskeny sávban a lakók saját maguk tartják rendben a területet. Ez
bennem felmerült kérdésként, és szakmai nyelvre lefordítva ez úgy hangzik, hogy az úszótelkeknek a
szükségességét felül kell vizsgálni. Az úszótelek azt jelenti, hogy az Önök telekhatára 1 méterre van a
ház falától, körben a ház körül. Ez egy virtuális határ, hiszen kerítés nincs. Több olyan külföldi példát
már láttam, ahol ugyanilyen lakótelepi rendszernél az úszótelkeket megszüntették és kibővítették a
közterületek rovására, gyakorlatilag egy intim területet a társasházakhoz csatoltak. Ezt a tervezők
fantáziájára bízom, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, de ha Önök ezt jó ötletnek tartják, akkor mi ezt
vinnénk tovább, hiszen ez egy olyan beavatkozás, hogy Önöknek az Önkormányzatnak át kell adni
ezeket a területeket, Önöknek pedig ezt a területet át kellene vennie gondozásra, akár kerítés
építésével is, ez egy másik kérdést vet fel, hogy kell-e kerítés, akár jelzésszerűen vagy sem. Lehet hogy
ez egy megoldási lehetőség lenne és Önök is a sajátjuknak éreznék azt a területet. Arról nem is
beszélve, hogy a liftépítéseknek is ez az egyik fő problémája, hogy azokat a külső lifteket jelenleg nem
lehetne a saját telkekre helyezni, hiszen nincsen saját telek, mert azon a ház van. Mindenféleképpen a
telekhatárokhoz, előbb vagy utóbb hozzá kell majd nyúlni. A magam részéről azt egy nagyon
szimpatikus megoldásnak tartanám, ha az Önkormányzat térítésmentesen átadna közterületet a
társasház saját telkének céljára. Ehhez úgy, mint a padlástér vagy lapostető eladásához is a
társasháznak 100 %-os beleegyezésére lesz szükség majd. Minden lakóközösség ezen gondolkodjon
el, beszélgessenek erről.
A szabályozási terv a kereteket fogja megadni. Amennyiben ez a folyamat körülbelül a saját medrében
megy, akkor ősszel meg tudjuk bízni a tervezőt, hogy kezdje el a tervezést. Ebből a tervezésből jó
eséllyel jövő tavaszra lesz egy közösségi tervezésen keresztül ment olyan tervjavaslat, amit utána a
Képviselő-testület elfogadhat. Utána jövő kora nyártól jelentkezhetnek majd az első beruházók, akik a
mintatervek alapján azt fogják majd mondani, hogy én elmennék például az Ifjúmunkás utca 3. számba
a társasházzal tárgyalni, nekem ez megérné. A társasház szavaz, hogy igen, szeretnénk eladni, ezt
követően az építési engedély benyújtható hozzánk. Ez a folyamat. Jelenleg most csak a kereteket
fogjuk kialakítani ahhoz, hogy majd Önök utána a konkrét ügyeket formába tudják ültetni.
Nagyon örülök a Budapesti Közlekedési Központ felajánlásának. Az egyik tervező feltette a kérdést,
hogy van-e olyan alaptérképünk, amelyen a szegélyek is látszanak, be vannak rajzolva. Tudom, hogy a
Budapesti Közlekedési Központnál készült egy komolyabb felmérés, amihez nekünk nincs
hozzáférésünk. Amennyiben ebben tudnának segíteni, hogy ezt ki tudjuk küldeni a tervezőknek, akkor
valóban pontos képe lesz a tervezőknek, hogy hol húzódnak az útszegélyek, mert nekünk sajnos csak a
telekhatárokról van térképünk.
A zöldfelület rovására senki nem akar fákat kivágni, ebben elég egyhangú a vélemény.
Lakó: Nem a fű, hanem a fák miatt ilyen drága a József Attila-lakótelepen a négyzetméter ár.
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Szűcs Balázs: Így van. Ezzel mi teljes mértékben tisztában vagyunk. Mi nem határoztuk meg a
tervezőknek, hogy lebetonozott közteret csináljanak, vagy fásított közteret tervezzenek. Azt kértük, hogy
legyen egy központi közösség tér.
Lakó: Arról, hogy nem vágják ki a fákat, eddig miért nem volt szó?
Szűcs Balázs: Azért, mert ez evidencia az itt lévők között, hogy a fa a legnagyobb kincs ezen a
lakótelepen. A hozzászólásom végén én is említettem, hogy most érkeztem el ahhoz a ponthoz, ami a
legkedvesebb, ez pedig a lakótelep zöldje.
Az, hogy a lépcsőházakba kell-e lifteket építeni, vagy más megoldás legyen, az a tervezőkre lesz bízva.
Esetleg valamilyen híd megoldással kötik össze szintenként a lépcsőházakat vagy szintenként
javasolnak liftet építeni. Ez a gazdaságosságot is befolyásolja. Az elbírálás szempontjánál ezek a
fenntarthatósági, gazdaságossági szempontok a bíráló bizottság részéről egyértelműen elvárható
elemek lesznek.
Annak, hogy a Hurok utca 7. sz. épületnek mi a státusza, utána fogok nézni, erre most nem tudok
választ adni.
A kamatmentes hitellel kapcsolatban, miszerint nem lenne segítség, az egyértelműen kiderült az eddigi
beszélgetésből, hogy az valóban nem lenne segítség, viszont az emeletráépítés lehet hogy meghozná a
segítséget, amely a társasház számára a felújítást lehetővé teszi.
Arra vonatkozóan, hogy csak tetőráépítéssel orvosolható ez a pénztelenség, erre azt tudom mondani,
én nem találtam más lehetőséget, de ha Önöknek van ötlete, nyugodtan súgják meg a tervezőknek.
Nem szeretnénk sokat térkövezni.
A gyalogos és kerékpárutakkal kapcsolatban, ne csak a kerékpárutakra gondoljanak, hanem a kerékpár
tárolókra is, esetleg „Bubi-állomásokra” Közeleg a metrópótlás időszaka, amikor a 3-as metrót fel fogják
újítani. Magam kértem Vezérigazgató úr segítségét ebben, mivel a József Attila-lakótelep elég közel van
a belvároshoz, aki nem akar reggel a dugóban a metrópótló buszon ücsörögni, annak szerintem, legyen
fiatal, vagy akár idősebb, de szeret biciklizni, az Üllői úton vagy valahol a kertek alatt kijelölt kerékpárút
az igazán hasznos lenne, és erre a sajnálatosan hosszú metrófelújításra megoldást jelenthetne.
Megkérem Önöket ismételten, hogy más témát ne keverjenek ide, ma nem az Aszódi utcai lakótelep a
téma, ne érdeklődjenek se a Gubacsi útról, se a Ráday utcáról, mert nem ez a mai témánk. Teljesen
más a téma az Aszódi utcai lakótelepen, Önök itt tulajdonosok, de ott a MÁV az, aki a közterületeket
üzemelteti, ezért kérem, hogy ne keverjék a két dolgot. A József Attila-lakótelepen tiszta a helyzet, itt
nincs harmadik szereplő, csak a társasházak és az Önkormányzat.
Sajó Ákos: Balázs-Csiki Attilát meg tudom nyugtatni, bár nem tudom, hogy mennyire, mert befejeződött
a világítás tervezése és folyamatban van, a költségvetésbe is be van állítva. Az Aszódi utcai
lakótelepnek a világítása úgy néz ki, hogy meg fog oldódni. A vízórák ügye is folyamatban van, tervezés
alatt áll. Mindenképpen azon leszünk, hogy minél hamarabb megoldjuk ezt a problémát, mert igaza van.
Ez egy akkut probléma és lemaradásban van az Önkormányzat ezzel kapcsolatban, meg fogunk tenni
mindent, hogy az Aszódi utcai lakótelep is felzárkózzon.
Lakó (Táblás köz 11.): A társasház egyik lakója, a Közmű Bizottság tagja vagyok. Annyit ígértek már és
annyiszor lesöpörtek bennünket az asztalról, hogy az már felháborító. Mikor van az Aszódi utcai
lakótelepen ilyen lakógyűlés?
Miklós Sándorné (Börzsöny utca 1.): Ilyen nagymérvű beruházási tervnél lenne-e arra mód, hogy eleve
a házakat felülvizsgálják, hogy milyen állapotban vannak. A mi épületünknél fél ásónyomra már a
kerítésoszlopok vannak a földben, nem tudni, hogy mi van alattunk.
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Szűcs Balázs: Elhangzott, hogy ez csak egy szabályozási kérdés lesz. A lehetősége meglesz. A
konkrét ügyeket mindig majd akkor vizsgáljuk, amikor már építési engedélyezés lesz, leülünk, jön egy
beruházó és meg fogja nézni az épületet, leás. Ha úgy állapítja meg a mérnök, hogy nem lehet, akkor
az Önök házánál erre nem lesz lehetőség.
Miklós Sándorné: Nem biztos, hogy mi pályáznánk erre. Ez pénzügyileg be lesz-e tervezve? Ilyen
értelemben kérdeztem.
Szűcs Balázs: Egy építési engedélyezésnél az alapoktól a tetőig meg kell vizsgálni a házat,
természetesen, igen.
Miklós Sándorné: Nálunk is van virágos kert, aki azt csinálta, meghalt. Ott van „ebek harmincadján”,
gyakorlatilag valaki mindig elkezdi csinálni, de vagy elköltözik, vagy meghal. Utána csak a kosz van
vele.
Szűcs Balázs: Ezért hiszem azt, hogy közösséget kell teremteni a lakótelepen.
Miklós Sándorné: Igen, de tele vagyunk bérlőkkel, olyan fiatalokkal, akik nem igazán akarnak
beilleszkedni, örülnek, hogy a szülő nem szól bele az életükbe, az idősebbekkel nem tárgyalnak.
Jön a metrófelújítás, de jó lenne, ha a 181-es busz kimenne a Határ útig legalább metrófelújítás idejére,
hogy levágja az utat. Onnan tovább lehetne menni a villamossal a külső területek felé. Az, ami jelenleg
szombaton működik a piac idején, az jó lenne, ha állandósulna.
Kuruczné (Hurok utca 3.): Ha jól értettem, a házakra vonatkozó dolog később valósul meg, ami viszont
a közösségre valósul meg, ahhoz nyilván önkormányzati finanszírozás is szükséges. A közösségi
tereket, amiket többször említettek, hova álmodták? Az elején elkezdtünk tippelni, hogy lenne néhány
olyan hely, ami nem a miénk, de mi ott szeretnénk.
Szűcs Balázs: Itt ülnek közöttünk a tervezők, majd két hónap múlva megadják a választ.
Kuruczné: A Görög Ház mellé nem szeretnénk, ott már jó sok fa van. Az Önkormányzat felé azt
címezem a magunk részéről, hogy bármiféle támogatást, ha egy forintnál több, azt is köszönjük és
elismerjük a kapott támogatásokat, mert ilyen is van, de ettől függetlenül szeretnénk, ha az
Önkormányzat a továbbiakban több párbeszédet folytatna velünk mindenféle fórumon, ami az eszünkbe
jut, illetve ami az Önkormányzat eszébe jut.
Lakó: Láttam, hogy a tervezési terület határa a Határ út, ez jelenti-e a kiserdőt és a patakot?
Szűcs Balázs: Igen, jelenti. Ez egy kihasználatlan kincse a József Attila-lakótelepnek, a jelenlegi
körülményeket nem említem, de természetesen egy páratlan lehetőséget rejt a lakótelep számára.
Lakó: Elég rossz helyen van a termelői piac, illetve a ruha csere-bere, bolhapiac, garázsvásár, ezeknek
kellene egy funkció.
Többünknek lenne igénye arra, hogy a játszótérhez kapcsolódjon egy játszóház, egy fedett-nyitott, vagy
csak fedett hely, ahol a gyerekek rossz idő esetén is tudnak játszani.
A társasházaknak a tetőrészét nem csak beépítéssel lehetne hasznosítani, hanem intenzív
zöldtetőként, mivel a vegyi művek miatt kérdéseket vet fel a talaj minősége, ezért esetleg ott lehetne ezt
megoldani.
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Szűcs Balázs: Bízom benne, hogy a kettő kombinálható, az emeletráépítés és azon egy zöldtető
mindenkinél nagy vonzerőt fog jelenteni.
Lakó: Nagy hiány van éttermekből, kávézókból, amik sokáig nyitva tartanak, de nem gondolom, hogy
ezt egy óriás komplexummal kellene megoldani, hanem inkább lokálisan.
Szűcs Balázs: Hozzátartozik egy kisváros életéhez, hogy ilyen vendéglátóhelyek is legyenek.
Holló Ferenc (Epreserdő utca 16.): Tudatában vannak annak, hogy a zöldfelület, amire olyan büszkék
vagyunk, rendkívül beteg? Konzultáltam a Pilisi Parkerdő Zrt. főkertészével, rengeteg olyan fa van,
nyárfa, platán, kőris, cser, amelyet felül kellene vizsgálni. Nem látok egy módszeres karbantartást, hogy
tavasszal-ősszel végigjárnák a területet. A nagy viharok rettenetesen megritkítják a faállományt. Ebben
kérek egy tervszerű megelőző karbantartást.
Tudom, hogy a lakótelep bérlakásokkal nem rendelkezik. Rengeteg kihasználatlan pince van. Emellett
vannak olyan közösségek, amelyek borbélyüzlettől kezdve mindenféle szolgáltató egységet
működtetnek. A fiam 10 éve Svédországban egy hasonló lakótelepen él. Ott a pince tökéletesen ki van
használva. A lakásokban nincs mosógép, mindenki a pincében mos és szárít. A házakat rendbe kellene
hozni, ebben benne van a pincék rendbehozatala is. Nagyon sok ember a pincékben nem tárol semmit.
Tudom, hogy ez nem önkormányzati, hanem társasházi feladat, de nagyon sok lehetőség van benne.
Szűcs Balázs: A fák vizsgálatáról szintén jegyzőkönyvezünk és továbbítjuk az illetékeseknek.
Dr. Vincze Judit (Friss utca 3.): Csak és kizárólag tetőbeépítésben gondolkozhatunk, vagy önmagában
a lift kérdésében is? A mi házunk süllyed.
Szűcs Balázs: Ha van a társasháznak pénze liftet építeni, természetesen gondolkozhatnak ebben is.
Dr. Vincze Judit: Nincs, csak támogatással lehetne megoldani.
Szűcs Balázs: Nem hiszem, hogy bármelyik társasház kapott volna 10 millió forintos támogatást erre.
Dr. Vincze Judit: Az, hogy nem tudunk gazdagodni azáltal, hogy beépítjük a tetőt, önhibánkon kívül
van, tekintettel arra, hogy gondatlanul tervezték, építették ezt a lakótelepet, mert nem tömörítették.
Szűcs Balázs: Ez félreértés, mert Önök nagyon is gazdagodtak azzal, hogy lapostető van a házakon,
amely ráépíthető.
Dr. Vincze Judit: Nagyon sok pénzért kellett saját erőből szigetelni, mert beáztak a 4. emeleti lakások.
Saját erőből kellene megoldanunk az alapzat szigetelését is. Ezekben a házakban körkörös liftet nem
lehet építeni, ez egy 3 lépcsőházas épület. 52 éve lakom itt, nem szeretnék a lift miatt elköltözni.
Reménykedhetünk-e abban, hogy az Önkormányzattól, az Államtól, bárkitől valamiféle olyan támogatást
kapnánk, hogy nem túl sok önerőből esetleg lifteket lehetne beszerelni? Az úr azt kérdezte, hogy mi
hasznunk belőle, pedig még a földszintre is egy félemelet felmenni.
Szűcs Balázs: Ne várjanak csodát. Kapitalizmusban élünk, Önök magántulajdonosok, az
Önkormányzatnak korlátozottak a támogatási lehetőségei, az Állam sem fog túlzott mértékben
támogatást adni. Piacgazdaságban élünk, ha Önöknek van mit eladniuk, akkor lesz pénzük, és van mit
eladniuk, hála ennek a programnak.
Dr. Vincze Judit: Nem lehet, mert a ház statikailag nem bírja el a ráépítést.
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Szűcs Balázs: A régi technológia szerint a 70-es években ez igaz volt. Ma már sokkal korszerűbb az
építéstechnika.
Lakó: Kérdezzük meg a lakókat, hogy szeretnének-e emeletráépítést. Lakásonként, név szerint legyen
a szavazás, lehessen látni, ki hogyan szavazott, melyik épület, melyik lakótömb hogyan döntött. Ezt
azért javaslom, mert Ön azt mondta, hogy valószínűleg az emeletbeépítésből befolyó összegből meg
lehetne finanszírozni az épület felújítását. Sajnos láttam már egy-két felújítást, aminek volt egy
költségvetése, de nem tudták tartani. Sírtak az emberek, a költségek megemelkedtek 50-100 %-kal.
Egyetértek Önnel, hogy valószínűleg fedezné az épületbeépítésből befolyó összeg a felújítást, de mi
van akkor, ha nem? Akkor kialakul egy műszaki, jogi és pénzügyi káosz, ott állnak majd a lakók, az
emeletráépítést nem fejezik be, az abból befolyó összegből nem tudják felújítani az épületet. A József
Attila-lakótelepen rendkívül szimpatikus, barátságos emberek élnek, de nem a magyar „high society”.
Ha 1 millió forintot össze kellene „dobni” a lakóközösségnek, sajnos vannak emberek, akik erre
képtelenek lennének. Ha ezt pénzügyileg nem tudjuk menedzselni, akkor az elvezet az őskáoszhoz. Ezt
mindenképpen el kell, hogy kerüljük. Ahogy kezdtem a mondókámat, kérem, hogy legyen róla név
szerinti szavazás. Legyen ez az Önkormányzatnak, illetve a Polgármester úrnak a felelőssége.
Szűcs Balázs: Szeretném, ha teljesen tisztán látnánk. Mi egy keretrendszert adunk, egy lehetőséget,
hogy ami Önöknek van, azt hasznosítani tudják. Ha Önök kívánnak ezzel élni, akkor a társasházi
közgyűlésen meghozhatják szavazatukat egyenként, lakásonként. Ha úgy döntenek, hogy nem élnek
ezzel a lehetőséggel, úgy nem lesz, ez teljesen egyértelmű. Az Önök kezében van a megoldás kulcsa.
Szeretném, ha mindenki tisztán látná, hogy sem a Polgármester úr, sem a Miniszterelnök úr, se a közös
képviselő nem fog tudni csodát tenni.
Gál Katalin (Dési Huber utca 26.): Akinek nincs internetes hozzáférése a József Attila-lakótelepen, az
hogyan fogja tudni a pályázati tervezetet megnézni?
Szűcs Balázs: Személy szerint úgy tudom, hogy a Művelődési Házban vannak internetes gépek és
idősoktatás is van.
Gál Katalin: Idős hölgyről van szó, nem fogja már megtanulni, az otthonát már 22 éve nem tudja
elhagyni, 89 éves.
Azokat a házakat, amelyeket már felújítottak, a beruházók figyelembe veszik?
Szűcs Balázs: Természetesen, ez piacgazdaság. Ha annak a háznak már mindene rendben van, akkor
nyilvánvalóan fizetni fog a beruházó, és Önök arra költik azt a szabad pénzösszeget, amire akarják.
Felföldi Péter (Pöttyös utca 11.): Az elején említették a gyalogos felületeknek a szélességét. Ha
tetőráépítések lesznek, az nyilván meg fogja változtatni a gyalogosok útvonalait, meg fog nőni a
lakosság létszáma. Ezzel számolnak-e az épületek felújításánál?
Szűcs Balázs: Szeretném eloszlatni a félelmeket, nem tömegeket akarunk beköltöztetni a lakótelepre.
Egyetlen egy szűkített szintet képzelünk el. A 4 és a 10 emeletes házakra kerül egy szint elenyésző
százalékban, emiatt nem kell majd utakat szélesíteni, vagy alagutakat építeni.
Felföldi Péter: Említette, hogy ami itt elhangzik, mint ötlet, azt a tervezők figyelembe vehetik.
Szeretném, ha a tetőfelújítások során a fenntarthatóságot nagymértékben szem előtt tartanák, mert
nagy lehetőségek adottak, ha tetőfelújításról van szó, gondolok itt a napkollektorokra vagy az esővíz
gyűjtésére.
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Lakó: Mi a határidő, egy 20 lakásos társasháznál hány szavazatra van szükség?
Szűcs Balázs: Május vége a pályázat beadásának a határideje. Eredmény június 13-án lesz,
reményeim szerint a Bálna Budapestben, ahol majd egy kiállítás keretében ezeket a pályaműveket meg
is tudják nézni. Ha konkrétan a mintaterv alapján egy beruházó Önökhöz szeretne bekopogtatni, akkor
100 %-os beleegyezés kell a társasház részéről.
Kállay György (Egyetértés utca 5.): A fiatal hölgy már érintette az erdőt, ami a Határ út mellett van, ez
nagyon fontos, mert ilyen lakótelep nincs több, ami mellett egy ilyen erdő van, ezért páratlan
lehetőséget nyújt. Akár úgy is meg lehetne oldani, mint ahogy a Margitszigeten, ahol van egy
vadaspark, ahova gyerekekkel ki lehetne menni, mert minden adott hozzá.
Amikor ideköltöztem 1996-ban, az volt a fontos, hogy zöld legyen, 3 emeletes, ne legyen benne lift. Arra
is kell gondolni, ha betesznek egy liftet, annak nagyon komoly költségei lesznek. Abba is mindig bele
kell gondolni, hogy felépítenek egy emeletet a házra, és úgy ahogy az úr is mondta, nem biztos, hogy
Magyarországon be is fejezik az építést, nem biztos, hogy annyiba fog kerülni és az sem biztos, hogy
abból a házat fel lehet majd újítani.
Gondoltak-e arra, ha megcsináltatja például az Egyetértés utca 3. sz. ház a tetőt, de az 5. sz. ház nem,
a 7. sz. ház pedig igen, ezáltal az egész József Attila-lakótelep összképe megváltozik? Lesz beépített
tető, lesz lapostető. Ezt nagyon át kell gondolni, nem lehet elhamarkodni. Nagyon megváltozna az utca
képe azáltal, hogy az egyik ilyen, a másik olyan.
Szűcs Balázs: Ez egy folyamat lesz, amennyiben ez egy sikeres programnak indul el. Szeretném
Önöket tájékoztatni, hogy egyetlen egy önkormányzat nem áll még ilyen társasház fejlesztési program
mögött, mint a Ferencvárosi Önkormányzat. Nagyon bízom abban, hogy ez egy nagyon fontos bizalmi
tényező lesz a beruházók és a társasházak között, mert a város valóban tele van „félrefutott”
projektekkel, pont azért, mert nem állt ott mögötte egyetlen egy esetben sem az önkormányzat. Mi itt
most vállalva mögé állunk az Önök érdekében, hogy ezek mind, egytől-egyig befejeződjenek, ha a
pénzügyi konstrukció is mindenki számára megfelel. Még egy ilyen példát ma Magyarországon nem
tudnék mondani, ezért is nagyon nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy ennek a mai lakossági fórumnak
is egy kézzel fogható eredménye legyen nemsokára.
A kötelező kört is megtenném most. Egy úr említette, hogy az interneten küldött levele elakadt, hozzám
érkezett két kérdéssor.
Az ’A’ jelű kérdéssort a Trilit Kft. tette föl.
A/1. A lakótelep közösségi központjának kialakítása. A pályázati tervben a kiíró elvárja-e a közösségi
épület koncepciótervének megtervezését? Amennyiben elvárás, milyen főbb funkciók befogadására
legyen alkalmas az épület és a közösségi központ környezete?
Szűcs Balázs: A ma elhangzottakat figyelembe véve, úgy néz ki, hogy a lakótelepen lenne igény egy
ilyen épület tervezésére. Természetesen nem várjuk el, mivel mi nem határoztuk meg a kiírásban, hogy
ennek épületnek kell lennie avagy ez egy köztér legyen. Természetesen a pályázat értékelésénél ez
bírálati szempont lesz, hogy ki milyen ötlettel állt elő.
A/2. A letölthető dokumentumok között a tervezési területtől földhivatali alaptérképet bocsátottak
rendelkezésünkre. A pályázati kiírás rendelkezik például „….zöldfelületi – közterületi rendszer
megújítása...”. “A zöldfelületi, gyalogos és kerékpáros hálózatok illeszkedjenek a meglévő szövethez és
biztosítsák az elemek folyamatosságát. A meglévő zöldfelületek mennyisége a tervpályázati javaslatban
indokolatlanul nem csökkenhet, az erdőterületek törvényi védelme elsőbbséget élvez.” A letölthető
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földhivatali alaptérkép nem tartalmazza az utak, járdák, burkolt és zöldfelületek felületeit, főbb fák
megjelölését. Ennek hiányában – a pályázati kiírásnak megfelelő - megalapozott pályázati terv nem,
vagy csak nehezen készíthető. A pályázat kiírója rendelkezésre bocsát-e a pályázat elkészítéséhez
olyan szerkeszthető alaptérképet, mely részletesebben tartalmazza a utak, járdák, burkolt és
zöldfelületek felületeit, főbb fák, növényzet megjelölését, közterek meglévő közösségi parkjainak
kialakítását?
Szűcs Balázs: Sajnos arról kell tájékoztatnom a Tervezőt, hogy ilyen térképe az Önkormányzatnak
nincs. Amennyiben a Budapesti Közlekedési Központ esetlegesen ezt a bizonyos szegélyekkel
kiegészített alaptérképet a rendelkezésünkre bocsátja, akkor mi ezt a pályázók felé továbbítani fogjuk. A
válasz az, hogy sajnos nincs ilyen. Szomorúan mondom, hogy ezek az elemek várhatóan egy új
térinformatikai rendszer keretében az év vége fele fognak majd az Önkormányzat birtokába kerülni.
Jelenleg nincsenek ilyen dokumentációink.
A/3. Társasházak megújítása, bővítési lehetőségei. Építészeti koncepcióterveket a pályázati
mellékletekből letölthető épülettípusokra vonatkozóan vár a kiíró?
Szűcs Balázs: Igen, legalább ezekre vár a kiíró építészeti koncepciótervet.
A/4. Pavilonok megújítása. A pályázat kiírója Pavilonok megújítása alatt a már meglévő, a lakóteleppel
egyidőben épült pavilonok megújításában gondolkozik? Ebben az esetben ezen meglévő épületek
felmérési terveire lenne szükségünk. Pályázat kiírója biztosítja a meglévő pavilonok terveit? Vagy ezen
tervezési program a később nem egységes koncepció alapján egyenként épült pavilonok helyett
létesítendő új pavilonok kiváltását célozza?
Szűcs Balázs: Nem, nem a lakóteleppel egyidőben épült pavilonok megoldását kéri a kiíró, hanem a
közterületekre telepített ilyen-olyan, kisebb alapterületű, „tákolt” pavilonok helyett kérünk javaslatot
tenni.
A/5. A város várható fejlődése. Fejlesztésre javasolt terület esetén a területhez kapcsolódóan építészeti
koncepciótervet is elvár a kiíró?
Szűcs Balázs: Nem várunk el koncepciótervet, de ugyanúgy, mint az előző kérdésnél, amennyiben
tesz ilyet a tervező, az értékelésnél súlyozottan figyelembe lesz véve, pozitív irányban.
A ’B’ kérdéssort Ferhérvári Gizella tette fel.
B/1. Az energetikai korszerűsítés jelen esetben megújuló energia, fűtéskorszerűsítés témakörébe
tartozna? S ha igen, minek van prioritása?
Szűcs Balázs: Ebben nem kívánunk állást foglalni. A lényeg az, hogy energetikai korszerűsítés legyen,
azaz a társasházak profitáljanak ebből, és kevesebbet kelljen energiafogyasztásra költeni, mert a
leggazdaságosabb és legfenntarthatóbb megoldást vártuk.
B/2. A házak hőszigetelése vonatkozik a telepen lévő összes társasházra? A kivitelezési költségek
érinthetik a lakóközösségeket?
Szűcs Balázs: Igen. A tervpályázat a lakótelep összes társasházára vonatkozik, és szintén a
fenntarthatóság és a gazdaságosság szempontját figyelembe véve várjuk azokat a megoldásokat,
amelyek a lakóközösségeket a legkevésbé terhelik.
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B/3. Az úszótelkes kialakítás újragondolása a társasházakhoz tartozó telekrészekre vonatkozik?
Szűcs Balázs: Igen, azokra vonatkozik.
B/4. Mi teheti indokolttá a zöldfelületek és a zöldterületek csökkentését?
Szűcs Balázs: Indokolttá csak akkor teheti, ha olyan megalapozott terv kerül bemutatásra, amely a
lakosság számára is elfogadhatóvá teszi a zöldfelületek csökkentését. Bízom abban, hogy ilyen
tervjavaslat az valamilyen kompenzált módon kerül bemutatásra, hiszen számos olyan útfelület található
egyébként a lakótelepen, amely feleslegesen széles, tehát ezek rovására inkább lehetne gondolkozni.
B/5. A lakótelepet csak részben tették fizető zónássá, így a kimaradt részeket az agglomerációból
érkező autósok P+R területként használják. Ennek következtében az itt lakók a késő esti órákig nem
tudnak parkolni.
Szűcs Balázs: Ez nem volt kérdés, de a parkolási gondok megoldása a tervezési pályázat része.
Ebben a pontban a napirendünk végére értünk, remélem, hogy jól éreztük magunkat, kibeszéltük
magunkat, és ezután egymás közt is többet fognak beszélgetni a lakótelep jövőjéről.

dr. Bácskai János
polgármester
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