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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 10-i  ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a ”Törd a betont, hogy park legyen” program elindítására 

Előterjesztő:  Torzsa Sándor, önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
  



 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Demokraták Frakciójának „Szociális és Demokratikus Ferencvárost!” című 

frakcióprogramjának hangsúlyos eleme, hogy magas minőségű és rendezett közterületeket 

teremtünk.  

Szerte a fővárosban, így Ferencvárosban is rengeteg olyan betonozott közterület található,  

mely mára már igazából funkcióját vesztette,  vagy csupán egy korábbi korszellemnek vagy át 

nem gondolt tervezésnek köszönhetően került lebetonozásra, így elhanyagolt és sok esetben 

vonzza az illegális szemétlerakást is.  

Közben azt tapasztaljuk, hogy az állampolgárok elvárják a kerületi képviselőktől és 

várásvezetéstől,  hogy tegyenek meg mindent, hogy Ferencváros zöldebb legyen és 

növekedjen a füvesített, parkosított területeinknek a száma.  

A Demokraták Frakciójának „Törd a betont, hogy park legyen” programja a fenti problémákra 

egyszerre kínál megoldást. A lényege, hogy a program keretében évente egy mára valódi  

funkcióját vesztett, betonozott közterületet számol fel és helyére egy zöldített parkot hoz létre.  

Frakciónk szakértői a program elindítására több közterület is megvizsgált és első állomásául a 

Haller utcai 10 emeletes panelek előtti szerviz út zsákutca nyúlványát javasolja (lásd a 

térképen az első számú mellékletet). Mára a területet 2 szabályos parkoló helyen kívül csupán 

az illegális szemétlerakásra és az FKF használja deponálónak. Az utóbbit előzetes 

egyeztetések alapján az FKF szívesen el is helyezi onnan.  

A terület teljesen felesleges útteste így megszüntethetővé válik, helyére egy kisebb 

kutyafuttatóval, néhány paddal és legalább 5-6 fával egy egész nagy zöld park varázsolható.  

Frakciónk szeretne együttműködni a többi képviselővel is, így azt kezdeményezi, hogy a 

további állomások, hogy hol lehetne még megvalósítani  a „Törd a betont, hogy park legyen” 

programot az egyéni képviselők javaslatai alapján kerüljenek meghatározásra. 

  

 

Budapest, 2020. szeptember 3.  

Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő 



 
 

 

I. melléklet 

 

 

 

 

 

  



 
 

Határozati javaslatok 

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. Ferencváros Képviselő-testülete elindítja  a „Törd a betont, hogy park legyen” 

programot, melynek első állomásául a Haller utcai 10 emeletes panelek előtti szerviz 

út zsákutca nyúlványát javasolja; 

 

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2. felkéri az illetékes szakirodát, hogy kezdje meg az első pontban megjelölt terület 

parkká történő átalakításának tervezését, majd képviselő testületi döntés után a 

kivitelezését oly módon, hogy felszámolásra kerüljön a felesleges betonterület, 

legalább 5 új fa és egy kisebb kutya futtató kerüljön kialakításra; 

 

 Határidő: 90 nap 

 Felelős: illetékes szakiroda vezetője 

 

 

3. felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a  2021. évi költségvetés tervezésekor vizsgálja 

meg   a „Törd a betont, hogy park legyen” programhoz  szükséges pénzügyi feltételek 

lehetőségét;  

 

 Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése  

 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

      4.  felkéri az egyéni körzetben megválasztott képviselőket, hogy a határozat  elfogadását 

követő 60 napon belül tegyenek javaslatot a „Törd a betont, hogy park  legyen” 

program további állomására  

 

Határidő: 60 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

5. felkéri a jegyzőt, hogy döntés céljából összegezze a Képviselő-testület számára a 

beérkező javaslatokat.  

 

Határidő: 90 nap 

Felelős: jegyző, egyéni körzetben megválasztott önkormányzati képviselők 


