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Ezúton kívánunk a Csúcshegy minden 
lakójának és barátjának 
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Óbudai takarítás - Szemétszedés a 

Csúcshegyen 2011. okt. 8-án 

 

      

 
2011 október 8-án szombaton szemetet gyűjtöttünk a 

Csúcshegyen. A feladat az volt, hogy az utcákon lévő 

elszórt szemetet összegyűjtsük, és a nagyobb 

szemétlerakatokat beazonosítsuk, hogy később 

elszállíthassák azokat (tehát autóroncsot, nem szedtünk 

össze). 

 
Ehhez kértük, hogy minden utcából néhányan fogjanak 

össze, és a 7 csúcshegyi dűlőt, illetve a hozzá tartozó 

Virágosnyereg utcai és Csúcshegyi úti szakaszt (a két utca 

között) járják végig. A szemétszedéshez zacskót és 

kesztyűt biztosítottunk az önkormányzat támogatásával. 

 

Mintegy 15-en vettek részt a csúcshegyi takarításban és 

kb. 35 zsák szemetet gyűjtöttek össze. Az utcákon 

elhajigált szemét többségét sikerült összegyűjteni, de a 

terület szélén (pl. az Aranypatak utca végénél, illetve a 

Virágosnyereg utca alsó végénél) igen sok illegálisan 

odahordott szemét van még. A Solymár közben ezek egy 
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helyre lettek lokalizálva, de nem mindegyik került 

zacskóba. Külön élmény volt, a kapuban álló és 

szomszédjával kedélyesen beszélgető házgazdák mellől, a 

kerítésük elől felemelni e mocskot és elszállítani. 

Általában nem akadályozták az embert, 

 

Köszönjük az önkéntesek és az FKFZrt. támogatását. 

 

 
 

             Szemeteszsákok lerakva, elszállításra várnak 

             Továbbra is szennyezett terület 

 

 

 
Szemét az Aranypatak utca végénél 

 

 
Vidám szemetesek 

 

 
Akció közben 
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IV. Civil és Nemzetiségi Nap 
 

Egyesületünk ismét részt vett az október 9-én 

megrendezésre került Civil és Nemzetiségi Napon: 

- Folyamatos diavetítéssel 

- Helytörténeti füzet árusítással 

- Hagyományőrző szabadidős tevékenység 

bemutatással 

A főzőversennyen Pirchala István képviselte 

egyesületünket, és ismét az első között végeztünk: 

I.   Görög Kisebbségi Önkormányzat 
     Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
    Csúcshegy Egyesület 

II.  Óbudai Judo Klub 
     Román Kisebbségi Önkormányzat 
     Derűs Évekért Alapítvány 

III. Római Fürdő Egyesület & Római Sport 
Egyesület 
     Braunhaxler Egyesület 
     Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

 

 
A csúcshegyi Pincepörkölt alkotói 

 

 
Cégér (ami persze nem kell) 

 

 
A csúcshegyi Pincepörkölt fogyasztói és az alkotó 
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Érseki látogatás a Csúcshegyen 
 

2011. november 5-én a Csúcshegyi Szeplőtelen 

Szűzmária Kápolnába látogatott Erdő Péter bíboros, 

prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke. 

Ez nagy szó, mert ilyen típusú vizitációra 

emberemlékezet óra nem volt példa. Néhány lelkes 

csúcshegyi mellett az Irgalmas Nővérek is jelen voltak. A 

kápolna gondjait viselő közösséget Jankovich Klári 

képviselte. Részletesen ismertette annak a kis csapatnak 

a küzdelmeit, mely a gyomból, gazból, bozótból 

kiszabadította az elhagyott kápolnát, javítgatja és lélekkel 

tölti meg. A rövid ima, a biztató szavak és az érseki áldás 

után rövid uzsonnára került sor. Az érsek úr 10 percre 

tervezett tartózkodása több mint háromnegyedórásra 

nyúlt. 

 

 
Erdő Péter bíboros a helyi életről tájékozódik 

 

 
Bíborosi uzsonna 

 

 
 

Közbiztonsági fórum 
 

2011. nov. 4-én a Menedékház 22- alatti pihenőházban 

közbiztonsági fórumot tartottunk. 

 

Eljöttek  

- Horváth Antal őrnagy, a kerületi kapitányság 

vezetője, 

- Rácz Ferenc százados, közrendvédelmi 

osztályvezető, 

- Szalinai Ildikó bűnügyi osztályvezető 

- Böjtös Zoltán, a Védelmi és Közbiztonsági Iroda 

vezetője 

- Bíró István ftörm., körzeti megbízott, 

 

A kerületi rendőrség vezetőivel és a körzeti megbízottal 

folytatott személyes beszélgetésnek pozitív volt a 

visszhangja mindkét fél részéről. 
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Többek között elhangzott, hogy a hajléktalan kérdés 

társadalmi feladat, nem csak a rendőrségé, de ha konkrét 

problémák merülnek fel, a rendőröket értesíteni kell. 

Csak azért, mert valaki hajléktalan, nem lehet, és nem 

kell ellene fellépni. A törvények viszont rájuk is 

vonatkoznak. Sajnos a rendőrség mögött az ügyészek 

tevékenysége nem mindig kényszerítő erejű. Az 

illegálisan házfoglaló hajléktalanokat a tulajdonosnak kell 

kiraknia. 

 

Házszámot (vagy helyrajzi számot) ki kell tenni – bár 

sokhelyütt nem létezik házszám 

 

A rendőrség létszámhiány miatt nem tud állandóan jelen 

lenni, de jó gazda szemlélettel minden rendellenességről 

kéri, értesítsék őket. 

 

A rendőrség telefonszámai: 

112 

105 

430 4712 – kerületi kapitányság 

243 2511; 243 2877 – Békásmegyer 

rendőrőrs 

bunmegelozes@obuda.hu 

 

Csúcshegyi területi felelős (III. ker/ X. 

megbízotti körzet) 

Bíró István r. főtörzsőrmester  

430-47-12 

06 70 80 99 89 
 

Örömmel jelenthetjük, hogy a csúcshegyen megkezdték 

járőrözésüket a lovas polgárőrök. Reméljük, hogy 

rendszeresen látjuk majd őket, forduljanak hozzájuk 

bizalommal. 

 

 
Lovas polgárőrök a Csúcshegyen 
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Lakossági fórum 
 

2011. nov. 4-én a Menedékház 22- alatti pihenőházban 

lakossági fórumot is tartottunk, ahol a következő 3 téma 

szerepelt: 

1. Adóügyek 
2. Harsánylejtő 
3. Virágosnyereg út 

1. 
A fórumon Dr. Urbán Péter adóügyi osztályvezető 

képviselte az önkormányzatot. Elmondta, hogy egyéni 

méltányosság kérelmezése lehetséges; nehéz a 

területalapú differenciálás; a „lakás” fogalom tágabb, 

mint a szűkítő „lakáscélú” kifejezés; ill. az épületeket nem 

lehet átminősíteni. Higgadtan hallgatta végig az 

emócióktól sem mentes lakossági hozzászólásokat, 

amelyek két irányt képviseltek:  

• az adófizetés más budapesti kerületekben nem 
szükséges a hasonló ingatlanokra, ugyanis ott 
nem a lakások mentesek az adófizetés alól, 
hanem a lakáscélú ingatlanok (egy ilyen irányú 
lakossági levelet a mellékletben közlünk), illetve, 
hogy 

• méltánytalanság az utak és közművekben híján 
lévő területen adót szedni kisnyugdíjasoktól, 
visszamenőleges hatállyal, miközben 
szerencsésebb polgártársainknak nem csak nagy 
értékű ingatlan, hanem emellé teljes körű 
infrastruktúra is jutott, alig 1 km- vel arrébb. 

 

A fentiek alapján kértük az Önkormányzatot, hogy a 

Csúcshegyi területen alkalmazott helyi adók 

mérséklésével kapcsolatban méltányos és hatásos 

rendelkezést hozzon. (ld. mellékelt lakossági levél) 

 

 
 

Egy lakossági hozzászólás az adóüggyel 

kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Egybegyűltek!  

Tanár úr, kérem, én készültem. 

 

Hallgattam itt a véleményeket és hozzászólásokat. Az, az 

érzésem, hogy nincsenek egységes szerkezetbe foglalva a 

kívánságok, követelések. 

Mit is akarunk ? Jobb utakat, vizet, övezeti átminősítést, 

és végül megoldást az építményadóra. 

Be kell látnunk azonban, hogy az első három 

megoldására nem sok esély van. És nem azért, mert az 

önkormányzatban csupa gonosz ember ül. Egy övezeti 

átminősítés, nem csupán egy aláírás kérdése, hanem 

óriási infrastrukturális beruházásokat követel, amire a 

jelenlegi helyzetben nem igen találhatunk forrást. 

Éppen ezért én csak az építményadó kérdését járnám 

körül.  

Az 1990 évi. C. törvény rendelkezik a helyi adókról, és ad 

lehetőséget az önkormányzatoknak, hogy önkormányzati 

rendeletekben szabályozzák a kérdést. 

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata is meghozta 

rendeletét. 

Idézek belőle: Az Ör 4 § (1) bekezdésének a) pontját. 

A Htv 13. § -ában meghatározott mentességen túl, 

mentessé teszi a III. ker. ben a magánszemély 

tulajdonában lévő lakásokat. 

Ez egy bölcs döntés. De ugyanitt van a kutya is 

elhantolva. 

Bölcsnek nevezem, mert, ha nem így döntöttek volna és 

a békásmegyeri lakótelepi 65 nm-es lakások után a 

tulajdonosoknak évi 100. ezer forintot  kelleni fizetni 

akkor felgyújtanák a városházát és vasvillával kergetnék 

el az önkormányzatot. 
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A tömegekkel óvatosan kell bánni. Sajnos mi itt a 

Csúcshegyen nem vagyunk tömeg és ezért kell 

elviselnünk ezt súlyos diszkriminációt. 

E diszkrimináció lényege az, hogy az Erdőalja úton, a 

Jablonka úton, a Menedékház utcában, és az Őzsuta 

utcában a kerületi polgár ugyanúgy kel fel reggel. 

Álmosan kimegy a mosdóba, fogat mos, megfőzi a 

kávéját, elbúcsúzik a gyerekeitől, és munkába megy. 

Felesége elindítja a fiúkat az iskolába és ő is dolgozni 

indul. Délután hazaérkeznek. A polgár aláírja 

fia ellenőrzőjében az intőt, megvacsoráznak megnéznek a 

tv-ben, valami ócska filmet, aztán, lefekszenek. 

Mi akkor a különbség a családok között? Az, hogy akik a 

Menedékház utcában és az Őzsuta utcában laknak, 

budapesti viszonylatban is legmagasabbak közé tartozó 

építményadót kell fizessenek.  Miközben nincs 

közvilágítás és tisztessége út. 

De, nehogy azt higgyük, hogy ez minden kerületben így 

van, 

Vannak önkormányzatok, melyek máshogy kezelik 

polgáraikat. Belenézegettem egy-két kerület idetartozó 

rendeletébe. 

 

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 35/1995. (XII. 15.) számú 
rendelete az építményadóról……………. 
 

(4) E rendelet alapján mentes az adó alól - a Htv. 52. § 26. pont 

szerinti vállalkozó tulajdonát 

képező, üzleti célt szolgáló épület, épületrész kivételével - 

valamennyi lakás céljára szolgáló 

ingatlan, melyet bejelentett állandó lakosként a tulajdonos, a 

vagyoni értékű jog jogosultja, 

illetve azoknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója lakja, ha 

magánszemély tulajdonosa nem 

gazdasági tevékenység vagy egyéb jövedelemszerző 

tevékenység céljára használja az 

ingatlant, vagy nem adja bérbe. 

 

(57/2003. (XII. 18.) Budapest Kőbányai Önkormányzati 
rendelet az építményadóról, Egységes szerkezetben) 

Adókedvezmény 

5. § (1) Magánszemély adózók közül 100 % adókedvezményben 

részesül: 

a) a hadigondozott, vagy vak adóalanyok, 

b) azok a családok, akiknél az el_az_ évi egy fő_re jutó nettó 

jövedelem összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem 

haladja meg, 

A XXII. ker. –i rendeletből 

Adóköteles építmény:  

 - amely nem lakás céljára szolgál, 

- amely lakás céljára szolgál, de azt a tulajdonos vagy egyenes 

ági rokona életvitelszerűen nem használja 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, 

Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1995. 

(XII. 19.) ök. rendelete az építmény és telekadóról és az ahhoz 

kapcsolódó adózás rendjéről 

 

(8) Mentes az adókötelezettségek alól az önkormányzat 

illetékességi területén lévő valamennyi lakás célját szolgáló 

építmény. 

Részlet a XVII. Kerület rendeletéből 

Mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól 

tárgyi mentes: 

- a szociális, az egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a 

nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség  

- a műemlék építmény, valamint a fővárosi védettségű, illetve 

a helyi védettség alatt álló építmény, kivéve ha az vállalkozó 

tulajdonában áll  

- a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény  

- a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek  
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- az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 

növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, 

növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, 

üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló) feltéve, hogy 

az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, 

növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja  

- a gépjárműtároló, amennyiben azt rendeltetésszerűen 

(gépjárműtárolás céljára), vagy egyébként lakáshoz tartozó 

helyiségként használják  

- a lakás céljára szolgáló építmény, ha az nem vállalkozónak 

minősülő adóalany tulajdonában áll  

- a magánszemély tulajdonában álló és életvitelszerűen is a 

saját vagy a Ptk. szerinti hozzátartozója lakhelyéül szolgáló 

lakás  

 

Ez csak egy kevés példa. Példa arra, hogy lehet 

tisztességesen is kezelni az építményadó kérdését. 

Többet a honlapok bonyolult felfejthetősége miatt nem 

másoltam ki. De legyen ez is elég, hogy lássuk minden az 

önkormányzat tisztességén, és jóindulatán múlik. Az 

előbb azt állítottam, hogy az önkormányzatban nem 

csupa gonosz ember ül. Ne hagyjuk, hogy ez a vélelem 

megdőljön. Nekünk nem kérnünk, hanem követelnünk 

kell a diszkrimináció megszüntetését. Minden 

tisztességes polgárnak kötelessége fellépni a hátrányos 

megkülönböztetés minden formája ellen. A januárban 

életbe lépő Alkotmányunk is kiemelten kezeli ezt a 

kérdést.  

Nem fogadhatjuk el, hogy egy nagyváros méretű kerület 

anyagi gondjait párszáz amúgy is nehéz helyzetben élő 

polgár kifosztásával oldja meg. 

Kérem ezért a Képviselő urat, hogy felszólalásom 

szellemében lépjen fel érdekünkben, és az igazságosság 

érdekében, beleértve az előttem szólók véleményét is.  

 

Pirchala István 

 

 

2. 
A Harsány-lejtő terület  

’OBUDA-BEKASMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KEPVISELŐ-

TESTÜLETENEK 27./2004. (VI.10.) OK. SZÁMU RENDELETE 

A BUDAPEST III. KERULET HARSÁNY LEJTŐ - 

SOLYMÁRVÖLGYI UTCA – VIRAGOSNYEREG UTCA - 

20655/4 es 20625/4 HRSZ.-U ERDŐTERULET ÁLTAL 

HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE’ 

szerint:  

’3. Az OBVSZ 83. § átszámozott (11) bekezdése 

az alábbi mondattal egészül ki: 

"A közterület felőli épülethomlokzaton legfeljebb 

2 garázskapu helyezhető el,’ 

mind pedig a tulajdonos honlapja szerint 

’A Harsánylejtő Kertváros beépíthetőségét az 

Önkormányzat kertvárosi, laza beépítettségű 

területként szabályozta. A szabályzat lehetővé 

teszi nagyméretű családi ház, illetve kétlakásos 

családi ház, és bizonyos telkeknél négylakásos 

társasház építését.’ 

 

közterületekkel határolt telkeket tartalmaz. 

 

A fentiek alapján kértük az önkormányzatot, hogy az új 

közutakat a forgalom előtt nyittassák meg. 

 

További kérdést vet fel, hogy ha közterületről van szó, 

akkor a ki fizeti a mintegy 100 db közvilágítási lámpa 

költségét, amellyel az üres mezőt világítják, miközben a 

Virágosnyereg úton nincsen közvilágítás. Az ide 

elhelyezett 3 új lámpa inkább csak elvakítja sötétben 

autózókat, ezáltal is plusz veszélyforrást jelentve a 

sötétben (illetve néhány 10 méteren világosban) 

gyaloglókra. Járda nincsen. 

 

ld. melléklet: Önkormányzati határozat, honlap, Óbuda 

újság 
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Internetes információk a Harsánylejtővel 

kapcsolatban 

 
 

 

3. 
 

A lakossági fórumon szóban, illetve levélben is felhívtuk 

az Önkormányzat figyelmét a Virágosnyereg út 

felújításának halaszhatatlanságára. Az utat az építkezés 

munkagépei is használták és mostanra igen 

balesetveszélyessé vált 

 

Helyi lakók a meredek részen a 3 legveszélyesebbnek 

tűnő kátyút betonnal kiöntötték. Nem bírták tovább ezt a 

tehetetlen állapotot, másrészt így próbálták 

demonstrálni, hogy az első lépést megtették és reméljük 

az önkormányzat folytatja a munkát. 

Az utcából többen telefonáltak már az önkormányzatba, 

ahol mindig a türelmüket kérik.  

 

Az időjárás egyre rosszabb lesz, a kátyúzás egyre 

nehezebb lesz. 

 

Valóban tehetetlen az az állapot, miszerint az 

Önkormányzat a vele szerződésben álló Harsánylejtő 

beruházóját nem tudja a szerződés betartására kötelezni 

(pénzébe nem kerülne), hogy az okozott kárt elhárítsa. 

 

Kérjük az út azonnali helyreállíttatását. 

 

ld. melléklet: Képek a kátyúkról 

 

A fentieken túl, immár ötödik éve ismét megkértük az 

Önkormányzatot, hogy a Csúcshegy terület 

rendezési/előzetes rendezési tervét a jövő évi 

költségvetésbe betervezni szíveskedjenek. 
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Képek a Virágosnyereg útról 
 

  

 
Az úton nagy teherautók közlekedtek. Nem a csúcshegyi 

lakók érdekében. 

 

 
Nagy autók nagy károkat okoztak. 

  

 
(ez a kép csak illusztráció, mert ez még a beruházónak is 

sok volt, és kijavította…) 
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A lakók maguk kezdték befoltozni a gödröket 

 

 
Még nem értek a végére 

 

 

 

 

 

 

Az utóbbi levélre a következő, meglepő hangnemű válasz 

érkezett: 
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Csúcshegyi Mikulás 
 

Idén is jött a Mikulás a Csúcshegyre és mintegy 80 

gyermeket ajándékozott meg. Köszönjük azoknak, akik 

segítették munkáját. 

 

40 darab alapvető élelmiszer csomagot is készítettünk és 

időseknek, hajléktalanoknak juttattuk el 

 

Az ajándékozást az Önkormányzat támogatásával 

végeztük. Köszönjük. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Köszönjük Közterület! 
 

Bátor tettet cselekedtek kerületi közterület-fenntartóink 

november utolsó vasárnapjának hajnalán, ¾ 10 kor. 

 

Felmerészkedtek a vasárnapi ébredés közben ürességtől 

tátongó Erdőalja útra, és fülön csíptek egy, a járdán 

félkerékkel parkoló autót. Aztán 200 méterre egy 

másikat. Bár gyalogos elfért volna mellette, talán egy 

kismama is babakocsival (bár ők már erre nem járnak), de 

a szabály az szabály, hogy csak ott szabad járdázni, ahol 

erre direkt felszólító kresz tábla van kihelyezve. Ilyen 

persze nemigen van a kerületben.  

 

 
Az elkövető 

 

Az első intézkedés alatt a közegek természetesen a 

járdára parkoltak, a büntetés alatt álló autó elé, illetve a 

második akció alatt, megkülönböztető jelzést nem 

használva, csak az út közepén álltak meg. 
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Tettes és intézkedő 

 

Végül is az autós biztosan megérdemelte, mert egy idős 

néninek segített valami bútormozgatásban, és hát inkább 

maradt volna otthon… 

 

Személyes tapasztalatom, hogy a nagy tenger túlpartján, 

de akár csak egy országgal nyugatabbra az intézkedés 

előtt megkérdezik, „Van-e valami különös oka 

cselekedetünknek?”, aztán figyelmeztetnek, hogy nem 

helyénvaló, és legközelebb már muszáj lesz fellépniük a 

törvény szigorával. 

 

Most épp nem én voltam a sértett, így elmondhatom, 

többször is láttam munkamódszerüket. Lesből támadnak, 

lecsapnak, és mint a vihar kitűzik a mikuláscsomagot. 

 

Aztán elgondolkodtam. Valóban olyan gonosz ez a közeg, 

aki vasárnap reggel felkirándul a hegyre vegzálni a 

polgárokat? Lehet, hogy épp a leghumánusabban 

viselkedik. Évvége, beszedési terv, stb. A hajléktalan nem 

fizetőképes, nem jó móka vele kikezdeni. A terepjárós 

rokkant visszalő, veszélyes. Intézkedő K.L. felkel, fogat 

mos, megkávézik, felhajt a hegyre, keres néhány belógó 

autót, az újgazdagokat meg lehet kopasztani, aztán 

bemegy a munkahelyre, és békén hagy mindenkit. Nem 

foglalkozik a szemétkupacokkal, illegális lerakókkal, a 

járdák minőségével, a hetekig a forgalmat akadályozó 

forgalomterelésekkel és kerítésekkel, kátyúkkal, 

hajléktalanokkal, szemeteléssel. Ő is ember. Egyébként 

ugyanő, az intézkedő közeg reggel fél nyolckor az 

iskolánál tereli a forgalmat a kisiskolások védelmére. 

 

Valószínűleg az intézet egy kicsit identitászavarban 

szenved, mert a „szolgálunk és védünk” helyett a 

„vadászunk, hogy utáljanak” sugárzik a honlapjukról: „A 

közterület-felügyelőket nem szokták szeretni, ahogy a 

sebességmérővel felszerelt közlekedési rendőröket sem.”1 

 

További eredményes munkájukhoz magam sem tudom, 

mit kívánjak. Talán azt, hogy a pénzbehajtás helyett a 

közterület és közrend védelmét támogassák, arra 

neveljenek, abban segítség a lakosságot, és akkor talán 

még örülni is fogunk az intézetnek. 

Pozitív zárásként: Nemrégiben egy kóbor kutya tetemét 

néhány nap után, bejelentésre elszállították. Köszönjük. 

 

     KP 

 

 
 

                                                           
1 http://www.obkf.hu/ 
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