
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Tárgy: Javaslat forrás biztosítására az Óhegy-
park területének veszély-elhárítására 
teendő intézkedésekre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén döntött az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
elfogadásáról. 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság javaslatával ellentétben a képviselő-testület 
nem biztosított forrást az Ohegy-park geofizikai felmérésére, valamint a 2009 őszén történt 
leszakadás veszélyelhárítására (KRESZ-park mellett) sem. E két feladat elvégzése kb. 11 millió 
forintot igényelne. 

Az Ohegy-park területén 2004-ben történt utoljára geofizikai vizsgálat üregkutatás céljából. A 
terület adottságai - bizonytalan állapotú kommunális szeméttel való feltöltés, illetve a mélyben 
található ismeretlen elhelyezkedésű és állapotú üregek - miatt az akkori vizsgálathoz képest jelentős 
változások következhettek be a felszín alatt, melyeket csak újabb méréssel lehet meghatározni. Ezt 
a 2004. évi vizsgálatok alapján született szakvélemény előre jelezte, azaz 5 év elteltével újabb 
vizsgálat elvégzését írta elő, ugyanis a '70-es években lerakott feltöltésben újabb üregesedések 
alakulhatnak ki a felszín közelében. Az üregek esetleges beszakadása pedig megismételheti a 2004. 
június 7-én történt tragédiát. 

2009-ben a képviselő-testület -jelzésünk ellenére - nem látta indokoltnak a vizsgálat elvégzését, de 
a szakértők véleményét sajnos az élet igazolta. 2009. október végén történt újabb süllyedés a park 
olyan területén, ahol eddig ilyen esemény nem fordult elő. A kamerás vizsgálat szerint a süllyedés 
alatt eddig feltáratlan üreg helyezkedik el, melynek állapota és kiterjedése nem ismert. 
Munkatársaink ideiglenes jelleggel körülkerítették a területet, de a talaj mozgása azóta sem állt 
meg. A feltárás és az ebből adódó feladatok elvégzéséig ez a terület is veszélyesnek tekinthető. 
Ezért kérem a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság által javasolt 6 millió forint 
biztosítását a vészhelyzet megszüntetése érdekében. 

A geofizikai vizsgálat az esetleges felszín közeli üregesedés, azaz a beszakadás veszélyes helyek 
meghatározására elengedhetetlenül szükséges. Ennek elmaradása a parkot használók - a 
legfiatalabb korosztálytól az idősekig - biztonságát kockáztatja, melynek felelősségét úgy 
gondolom, egyetlen képviselő sem vállalhatja fel, s nem háríthatjuk át a Polgármesteri Hivatalra 
sem. Ezért javaslom, hogy a szakemberek által előírt geofizikai vizsgálatot mielőbb végeztessük el, 
melyhez a szükséges 5 millió forintot is biztosítsuk. 
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A felhalmozási célú tartalékkeretek áttekintése alapján a feladatok elvégzéséhez biztosítandó, 
összesen 11 millió forint összegű forrásra a képviselő-testület rendelkezési jogkörében lévő 76,4 
millió forint összegű felhalmozási célú általános tartalékkeretből látok lehetőséget (2010. évi 
költségvetés 14. sz. melléklete). 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslatok: 

1. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy-park elzárt 
részén kívüli területének geofizikai felmérésére 5 millió forintot biztosít a képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

2. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy-parkban 2009 
októberében történt beszakadás veszélyelhárítására 6 millió forintot biztosít a képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest, 2010. március 1. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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