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POLGÁRMESTER

József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata

Tisztelt Városrészi Önkormányzat

A  RÖNK.  49/2011.  (VI.  01.)  számú  határozatában  felkérte  a  Jegyző  Asszonyt,  „hogy 
tárgyaljon a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a Budapest IX. kerület Epreserdő utca és Csengettyű utcai 
villamos megállóhely közvilágítás és járdarész kialakítására vonatkozóan.”

Az Epreserdő  utca és a 3-as villamos Budapest  IX.  ker.  Epreserdő  utca Csengettyű  utcai 
megállóhelye közötti terület, a Magyar Állam tulajdonában és a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészetének kezelésében lévő erdősáv.

Az Epreserdő utcát és a villamos megálló peronjait, erdősávon keresztül, merőleges irányban, 
szilárd burkolattal és közvilágítással ellátott gyalogút köti össze. 
A villamos megállóhelytől az Epreserdő utca déli iránya felé, átlós irányú, szakszerűtlenül és 
nem hivatalosan kialakított járda készült az 1970-es években.

A  fenti  határozatnak  megfelelően  levelet  küldtünk  a  Pilisi  Parkerdő  Zrt.  Budapesti 
Erdészetéhez és kértük állásfoglalásukat a 3-as villamos Csengettyű utcai megállóhelyéhez, a 
déli irányból átlósan vezető járda és közvilágítás kiépítésének lehetőségéről.

A villamos megállóhelyhez átlósan vezető gyalogút és közvilágítás kiépítésére,  2003-2006 
években történt kezdeményezés, da sajnos a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészet részéről 
elutasítással zárult az ügy, mivel a megállók megközelítése biztosított, az Epreserdő utcára 
merőlegesen kiépített, közvilágítással ellátott szilárdburkolatú gyalogúton keresztül.

A 2010. évben küldött levelünkre ismételten elutasító választ kaptunk.
A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészet válaszlevelét szíves tájékoztatásul csatoljuk.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2012. január 11.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János
Polgármester megbízásából

Madár Éva s.k.
mb. irodavezető

Melléklet: 1 db levélmásolat






