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Tisztelt Bizottság!
Az Üllői út Ferenc körút és Nagyvárad tér közötti szakaszának páratlan oldala, bár fővárosi
fenntartású, de a IX. kerület polgárai lakják. Sajnos köztisztasági szempontból hagy bőven
kivánni valót, a gyakori lakossági panaszok a ferencvárosi önkormányzathoz érkeznek. Nem
kérdés tehát, hogy az Üllői út megjelölt szakaszának zöldterületi rendezése indolkolt, a
fővárosi önkormányzattal közös érdekünk.
Az Önkormányzat már idén tavassszal megkezdte a fák körüli ágyások rendezését. A
kezdeményezéséhez közel száz önkéntes lakos és a kerületben működő szervezetek közül pl.
Vöröskereszt, Semmelweis Egyetem hallgatói közössége, 10 millió Fa Alapítvány
csatlakozott.
A program biztonságos lebonyolítása érdekében a járványhelyzetre tekintettel sajnos
többször is el kellett halasztanunk az ültetést, ami nem kedvezett a a magok kikelésének.
A kiskertek gondozására vállalkozó önkénteseknek heti egyszer kellett locsolni a
virágkazettájukat. Azonban az idei nyáron ez kevésnek bizonyolult, az extrém szárazság
miatt.
A kiskertek megmentése érdekében a FESZOFE Nonprofit Kft. segítségét kértük. Ennek
köszönhetően a tavaszi ültetésünkből is maradt szép számban árnyékliliom, vinka, és néhány
magról kelt mezei virág, bár a termelő által ajánlott kísérleti „virágosrét” magkeverék nem
volt megfelelő. Azokat az ágyásokat ahol nem maradt meg egyetlen növényünk sem a
FŐKERT Zrt. kertészei bekapálták, a gyomot és a szemetet eltávolították, így újra alkalmasak
lettek a zöldítésre.
Bár az első próbálkozásunk nem végződött tökéletesen, de szeretnénk elérni, hogy az Üllői úti
fák alatt sétálva komfortosabban érezzék magukat kerületünk lakói. A várt siker, a fentieken
kívül azért maradt el, mert a járókelők beledobálták a szemetüket, cigaretta csikkjeiket,
rollerjeiket. Sok esetben a FŐKERT Zrt. és FKF Zrt. (jogutód: BKM Zrt.) fenntartási
munkálatai sem voltak elégségesek.
A legkisebb ráfordítást igénylő leglátványosabb változtatást úgy tudjuk elérni, ha tulipán- és
nárciszhagymákat ültetünk a kazettákba. A 102 db kazetta esetében, mindegyikben minimum
10 virághagyma elültetése jelentene látványos változást, melyek az ágyások külső ívére,
legvédetttebb részére kerülnének. Fenntartás gyakorlatilag nincs, csak az ültetés késő ősszel a FESZOFE Kft. és önkéntesek közreműködésével történne. Talajcsere nem szükséges,
öntözni sem kell, elegendő a virágzáshoz a téli csapadék. A hagymás növények évente csak
egyszer virágoznak, koratavasszal. Virágzás után nem igényelnek semmilyen gondozást, a
szár visszaszáradása után, a hagymákat ajánlott kb. 2-3 évente, felszedni, majd késő ősszel
újra elültetni. Amennyiben nem kerül sor a virághagymák felszedésére, akkor is hosszú
évekig képes virágot hozni, de a „pihentetés” után tovább megtartja eredeti tulajdonságait. Az
1000 db virághagyma (nárcisz és tulipán vegyesen) költsége indikatív árajánlat alapján bruttó
76.000.- Ft.
Továbbá, szeretnénk alternatívát biztosítani a gazdik számára, akik kutyájuk illemhelyeként
használják a növénykazettákat, ezzel is növelve az ültetésünk sikerét. Erre jó példa lehet a
XIII. kerületi Pozsonyi utcában kialakított kutya WC-k létrehozása. Egy megközelítőleg 5m2es, kb 20-30 cm mélységben homokkal feltöltött, alacsony léckerítéssel lekerített, direkt a
kutyusok számára kialakított terület, mely mellett egy szemetes és egy gyüjtőzacskót
tartalmazó állvány van telepítve.
A fenntartás elég komoly feladatot jelent, napi szintű ellenőrzést, takarítást, és kb 3 havonta
teljes homokcserét igényel. Az Üllői út kerületi szakaszán minimum 4 db kutya wc
elhelyezésére lenne szükség, a terület vonzáskörzetében mindössze 2 kutyafuttató található, a
Kerekerdő és a Tűzliliom parkban. A potenciális helyszíneket a FESZOFE Kft-val felmértük,
szempont volt, hogy ne vendéglátóhely előtt, illetve ne közvetlenül társasház kapujában

legyen. A Főváros elvi szinten hozzájárulását adta, de a napi szintű fenntartásban nem tud
részt venni, ennek ellenére szeretnénk az Üllői út zöldterületi fejlesztését tovább gondolni.
Tapsztalatok igazolják, hogy a rendezett zöldfelület javítja a köztisztasági állapotot is.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjen elfogadni.
Budapest, 2021. november 18.
Döme Zsuzsanna
alpolgármester
Határozati javaslatok:
1) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az Üllői út kerületi szakaszán
található 102 db zöldkazettába összesen 1000 db virághagyma (nárcisz és tulipán)
megvásárlására 76.000.-Ft-ot biztosít a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a
virághagymák megrendeléséről gondoskodjon.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja az Üllői út zöldterületi rendezését,
és felkéri a Polgármestert, hogy kutya illemhelyek kialakításának és fenntartásának
költségeivel a VIK Bizottság következő ülésére nyújtson be előterjesztést.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

