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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 12-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
Előterjesztő: Takács Máriusz, önkormányzati képviselő
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, 2019. december 10.
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
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Határozat
X
A döntéshez egyszerű
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X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági panaszokból tudható, hogy Ferencváros több frekventált része is így a Haller utca
Mester utca kereszteződésében közlekedők és az Üllői út - Ferenc krt. villamosmegállóban
várakozók visszatérően kénytelenek elszenvedni a csatorna bűz okozta kellemetlenségeket. Ez
a probléma nem csak az itt élőket érinti, az erre közlekedő gyalogosok, biciklisek,
villamosozók és autósok orrát is facsarja, ami napi szinten a több tízezres nagyságrendet is
elérheti.
A csatorna bűz nem csak alapvetően kellemetlen, de folyamatos jelenléte rontja az
életminőséget, demoralizálja az itt lakókat, leértékeli az ingatlanok árát, csökkenti az üzletek
forgalmát és komolyan erodálja Ferencváros hírnevét.
Tisztelt Testület! Ez egy komoly probléma. Közös célunk, hogy egy XXI. századi, magas
színvonalú kerületet építsünk és nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen alapvető
problémát ne oldjunk meg.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni
szíveskedjen.
Budapest, 2019. november 27.
Takács Máriusz s.k.
önkormányzati képviselő

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére tekintse át,
hogy milyen intézkedések történtek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata részéről a Haller utca-Mester utca kereszteződésében, illetve az Üllői
út - Ferenc krt. villamosmegállóban tapasztalható csatornabűz felszámolására, és erről
tájékoztassa a Képviselő-testületet;
2. felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt-vel, illetve a további illetékes szervekkel, és kérjen tájékoztatást a probléma okáról
és annak lehetséges megoldásairól;
3. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet a csatornabűz
megszüntetésére.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
polgármester

