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Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat! 

 

Lakatos Béla évtizedek óta él a József Attila lakótelepen. Az élhetőbb, zöldebb 
lakókörnyezetért sokat tesz, javaslataival, kéréseivel folyamatosan megkeresi az 
Önkormányzatot. Lakatos Béla azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a József Attila 
lakótelepen lévő, használaton kívüli szőnyegporolók kerüljenek elbontásra, mert véleménye 
szerint ezek nem illenek a környezetbe. 

Ezek a szőnyegporolók a lakótelep építésekor, az akkori igények figyelembevételével az 
épületek közötti közterületeken kerültek felállításra. 

A porolók pontos helyének meghatározásához, mennyiségük és állapotuk felméréséhez 2013. 
június 18-án a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársai helyszíni 
bejárást tartottak. 

A porolók eredetileg 2 db beton oszlopból és egy azokat összekötő vas keresztrúdból 
készültek.  Többségük az elmúlt évtizedekben a környezeti szennyező és időjárási hatások, 
valamint a mechanikai sérülések következtében károsodott, a betonba ágyazott vas korrodált. 

A lakótelepen 37 db szőnyegporolóból 21 db komplett (2 db betonoszlop és vascső), 16 db 
hiányos (vascső nélkül 2 db,  illetve 1 db hiányos betonoszlop) állapotban található. 

A FESZOFE Kft-től kértünk árajánlatot az esetlegesen javítható és elbontandó elemekre. A 
Kft. véleménye szerint a porolók javítása nem célszerű, azok bontására és elszállítására 
küldték meg ajánlatukat, mely a következő. 

1 db poroló bontása és elszállítása  bruttó            11.250,- Ft 

37 db poroló bontása és elszállítása bruttó         528.638,-Ft. 

Az árajánlat tartalmazza a bontás után elvégzendő tereprendezést, termőföld pótlását és a 
füvesítést. Ez utóbbi munkák elvégzésére jövő évben kerülne sor. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2013. szeptember 25. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A József Attila Városrészi Önkormányzat javasolja Polgármester úr részére, hogy a 
használaton kívüli szőnyegporolók kerüljenek lebontásra és az ehhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 60 nap 
 

 


