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Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettes részére
Budapest Fõváros Önkormányzata
Fõpolgármesteri Hivatal
Budapest, V., Városház utca 9-11.
Tárgy: Budapest, III., Mocsáros-dûlõ helyzete
Tisztelt Fõpolgármester-helyettes Úr!
Az Aquincum-Mocsáros Egyesület helyi érdekvédelmi civil szervezet. Az általunk létrehozott és
fenntartott Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark a Mocsáros-dûlõ lakott részének szélén
található. Évek óta sürgetjük a Mocsáros-dûlõ helyzetének rendezését, a kialakult állapot
tisztázását.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tavaly látványos, ám érdemben rendkívül szerény és csekély
eredménnyel járó lépéseket tett a helyzet tisztázása és a rendetlenség felszámolása érdekében.
Elkészült egy természet- és környezetvédelmi felmérés, aminek további felhasználásáról érdemi
információval még nem rendelkezünk.
A Mocsárosban sok illegális, jogcím nélküli lakó húzza meg magát, illegális és környezetkárosító
tevékenységet folytatnak kábelégetéssel, autóbontással, engedély nélküli nagybani állattartás
(sertéstartás) is mérgezi a talajt és a levegõt (nem tartoznak ide a területen engedéllyel, sõt
kifejezetten a természet javára dolgozó, juhokat és lovakat tartó gazdák). Az ott felépített
bodegákat az önkormányzat tavaly elbontatta, de a szemét elszállítása nem történt meg.
Arra vonatkozóan kérünk tájékoztatást Öntõl, hogy a
I. Mocsáros-dûlõben
• az általunk is szorgalmazott terv a Mocsáros arra érdemes részének védetté nyilvánításáról hol
tart most? Elindult-e a folyamat, támogatja-e azt az illetékes fõvárosi bizottság?
• A Mocsáros elmocskolódott, szeméttel telített részének kitakarítására, a közúti forgalomnak a
szemét beszállítását megnehezítõ korlátozására tesznek-e lépéseket? Korábban néhány helyen
sorompóval nehezítették a behajtást Ezt a módszert javasoljuk kiterjeszteni addig, amíg
szükséges.
• Kérjük, szíveskedjék tájékoztatni arról, van-e valami konkrétum, ami a területhasznosítás
szempontjából érdemi lépésnek számít!
• A tavalyi kerületi önkormányzati fórumokon a fõváros nem képviseltette magát. Ennek a
meghívásnak a fájó hiányát egyesületünk képviselõi akkor, ott, számon kérték az
önkormányzatunkat képviselõktõl.
Az õszi fórumon betekintést nyertünk egy tervpályázat anyagába, amit a fõváros készíttetett
és a kerületi fõépítész útján a fórumon a nyilvánosság elé tárta. Egyéb információhoz nem
volt szerencsénk. A bemutatott tervekkel kapcsolatos fõvárosi elképzeléseket sem ismerhettük
meg. Más tervvel ugyanakkor nem találkoztunk. Tisztánlátásunk érdekében kérjük, hogy a
tervezés jelenlegi konkrét helyzetét tárja elénk, tisztelt fõpolgármester-helyettes úr! Tudni
szeretnénk, hogy az általunk látott anyag végleges-e, vagy egy elõadás érdeklõdõ nézõi voltunk
csupán és egy lehetséges változat ismertetésével ajándékoztak meg bennünket egy szép
októberi délutánon?
• A fõváros tulajdoni hányadának nagysága és a változtatás sürgõssé vált igénye megkövetelné a
hivatalok közötti korrekt, politikai terheltségtõl mentes együttmûködést. A magunk részérõl
nem tartjuk elégségesnek, kielégítõnek, de megfelelõnek sem a nyílt levelek írásában és
azoknak a helyi lapokban való megjelentetésében megnyilvánuló látszat-feladatvégzést. Valódi
fórum szervezésében szívesen részt vállalnánk magunk is, ahol az egyesület tagjai, a lakók az
önkormányzat és a fõvárosi polgármesteri hivatal együttdolgozó illetékeseivel
találkozhatnának és elkezdhetnénk a Mocsáros jövõjével kapcsolatos közös munkát, aminek a
nagyobb beruházást igénylõ részétõl elkülönülten tartjuk méltányosnak a
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természetvédelmi területté nyilvánítás folyamatának mihamarabbi befejezését az arra
érdemesnek kijelölt helyszínen.
II. A Szentendrei úton
• mikor készül el a Prés utcát és a Rozgonyi Piroska utcát összekötõ aluljáró
akadálymentesítése? (A helyzet hasonló a Raktár utcnál, Kaszásdûlõn és Békásmegyeren a
HÉV-hez felvezetõ lépcsõsor esetében is.) A kérés magyarázatától jelen levelünkben
eltekintünk.
• 2008-ra a Szentendrei útra kerékpárutat ígértek. Mi a megépítés késlekedésének az oka?
Várható-e a kerékpárút megvalósítása emberi idõintervallumon belül? A jelenlegi fõvárosi
önkormányzat a jövõ évi választásokig vajon elvégezteti-e még a kerékpárút III. kerületi
szakaszának a gyakorlati megvalósítását?
• A Szentendrei út a Ringató utca és a Határ út között (a Rómaifürdõ HÉV megálló beékelõdõ
helyszínét kivéve) kátyús, sáros földút, ahol hiányzik a közvilágítás. Mikorra készül el?
III. Gladiátor utca és környéke csatornázása
• A terület ugyancsak földút, nem csatornázott, indulatoktól sem mentes ma már ennek a
problémának a terhe. A csatorna 2010-ig való megépítésének lehetõsége fennáll-e még? Ha
nem, akkor mivel szembesülnek a lakók?
IV. P + R parkolók létrehozása
• Szükségesnek és alkalmasnak találjuk a Zsófia utcában található amfiteátrum mögötti
önkormányzati területnek erre a célra való hasznosítását, azonban több éve lehetetlennek
tûnik az elõrelépés elérése. Az önkormányzat illetékese 2008 õszén újra visszautasította a
kérésünket azzal az indoklással, hogy P + R parkolók létrehozása fõvárosi hatáskör.
Remélhetjük-e ebben a kérdésben a fõváros, az Ön segítségét?
Két HÉV megállóhely található egyesületünk befolyási területén. A megállókba torkolló utcák
(Zsófia utca, Prés utca, Víznyelõ utca) megtelnek parkoló autókkal, mert az emberek egy része
(egyre többen) anyagi vagy környezetvédelmi megfontolásból, esetleg egyszerûen a belvárosi
dugókat elkerülendõ itt száll át a HÉV-re. A parkolás lehetõsége az utcákban korlátozott,
rendezetlen, az autós és a gyalogos forgalmat zavaró. Környezetvédelmi szempontból
azonban rendkívül jó, hogy az átszállások száma növekszik. Értékelni kell az embereknek ezt
a törekvését és egyben megfelelõ leállóhelyet kell kialakítani, hogy minél többen éljenek a
lehetõséggel, de ugyanakkor ne okozzanak bosszúságot más lakóknak.
Tisztelt Fõpolgármester-helyettes Úr!
Kéréseink, kérdéseink száma sok, mégis, kérjük, szíveskedjék mielõbbi válaszadással megtisztelni
bennünket! Türelmetlenül várjuk.
Tisztelettel:
Pál József
Elnök, az Aquincum-Mocsáros Egyesület vezetõsége és tagsága nevében

