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Kecskeméthy Géza  
Dunakeszi város polgármestere 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Alulírott Dr. Palásthy Attila, Kenyeres Csilla és Filep Zoltán, mint az Alag Lakóparkért Egyesületet  
(a továbbiakban Egyesület) elnöke és alelnökei az alábbiakról tájékoztatjuk. 
 
2009.06.13. napján megtartott alakuló közgyőlésen 11 alapító tag elhatározta az Egyesület 
megalakítását, elfogadta az Egyesület alapszabályát és megválasztotta tisztségviselıit. 
 
Az Egyesület ezt követıen kérte a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı Pest Megyei Bíróságtól az 
Egyesület nyilvántartásba vételét. 
 
A Pest Megyei Bíróság 4. Pk.60.311/2009/2 sz. végzésével az Alag Lakóparkért Egyesületet TE-5647 
sz. alatt nyilvántartásba vette. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Egyesület tagsága az alakuló közgyőlés óta folyamatosan növekszik, a jelen 
pillanatban az Egyesület nyilvántartásunk szerint 300 taggal rendelkezik. 
 
A jelen levelünk útján szeretnénk tájékoztatni Önt Egyesületünk alapszabálya szerinti céljairól. 
 

„Az egyesület céljai” 
 

1.  Az egyesület célja Dunakeszi Alag Lakópark lakosságának összefogása, a lakosság igényeinek 
közvetítése, ezen igények képviselete 3. személyek, különösen Dunakeszi Önkormányzata elıtt. 
 
2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
3.. Az egyesület közvetlen célját képezi: 
 
a)  Dunakeszi Alag Lakópark ( a továbbiakban lakópark ) közvetlen szomszédságában található 
területeknek a jelen alapszabály aláírásakor fennálló állapotának a megırzése. 
 
b) A lakóparkban élı gyermekek részére a bölcsıdei, óvodai, általános iskolai elhelyezés biztosítása 
Önkormányzat által fenntartott, a lakóparktól gyalog  maximum 15 percre található intézményben. 
 
c) A lakóparkban élı gyermekek részére minimum egy darab megfelelı színvonalú, biztonságos 
játszótér Önkormányzat által történı létrehozása. 
 
d) A lakópark tömegközlekedéséi lehetıségének a javítása. 
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e) A lakópark részére járda létrehozása a Fóti út felöl. Körforgalom, gyalogátkelıhely létrehozása a 
Repülıtéri út, Fóti út keresztezıdésben. 
 
f) A lakóparkot övezı Repülıtéri út és alagi major felé vezetı út forgalmának lehetı legmagasabb 
szintő csökkentése és lassítása. 
 
g) A lakópark közbiztonságának, köznyugalmának  a megırzése. 
 
h) A lakópark parkolási helyzetének a javítása. 
 
i) A lakópark önkormányzati szintő érdekképviseletének biztosítása érdekében az önkormányzati 
választásokon párt független képviselı jelölt állítása, illetve a más választási körzetekben induló olyan  
képviselıjelöltek támogatása, akik az egyesület fentiek szerinti, és az esetleges késıbbi céljait 
támogatják. 
 
j) Dunakeszi Önkormányzat, a polgármester, alpolgármester, a képviselıtestület, a jegyzı, a 
polgármesteri hivatal tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, felvilágosítás kérése az 
egyesület céljait érintı kérdésekben. 
  
4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttmőködik minden állami, társadalmi és 
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes 
mőködését és céljainak megvalósítását.  
 
5. Az egyesület kifejezetten támogatja az olyan más személyek általi célok megvalósulását, amely az 
egyesület többségi álláspontja szerint Dunakeszi lakosságának az érdekeit szolgálja. 
 
6. Az egyesület a tıle telhetı legmagasabb szintő támogatást fogja nyújtani olyan személyek részére, 
akik az egyesületet a fenti céljainak az elérésében támogatni fogják.” 
 
Tájékoztatásul elıadni kívánjuk, hogy a lakópark lakossága személyes tapasztalataink szerint 
elégedetlen a lakópark jelenlegi helyzetével. Az elnökség személyes tapasztalatai szerint ennek 
legfontosabb okai az alábbiak szerint foglalhatók össze. 
 

1.  A lakóparkba döntıen kisgyermekes családok, illetve olyan fiatalok költöztek, akik 
szintén a gyermekvállalás elıtt állnak. Az Elnökség információi szerint Dunakeszin a 
gyermekek önkormányzat által fenntartott bölcsıdei, óvodai elhelyezése nem megoldott. 
Tekintettel arra, hogy ezen helyzet a jelen pillanatban is már nagyon sok családot érint az 
Elnökség álláspontja szerint a helyzet megoldása nem tőr halasztást. 

 
2. Elızıekhez kapcsolódik azon probléma, hogy a lakópark kisgyermekei részére a 
lakópark területén egyetlen játszótér sem található, amelynek létrehozása az elnökség 
álláspontja szerint szintén az egyik legfontosabb feladat. 
 
3. A lakóparkot övezı Repülıtéri út és alagi major felé vezetı út átmenı forgalma 
elviselhetetlenül nagy. A forgalom nagyságát tetézi a haladási sebesség jelentıs túllépése, 
egyesek, fıleg a motorosok pedig gyorsulási versenypályának tekintik ezen utakat. További 
problémát jelent a több tonnás tehergépjármőnek által okozott zaj és rezgéshatás, amely az út 
menti ingatlanok állagát is károsíthatja. Megjegyezni kívánjuk, hogy információink szerint a 
rendırség a lakosság többszöri kérése ellenére tudomásunk szerint egyetlen alkalommal sem 
mérte traffipax-al az érintett utakon a haladási sebességet. Az Elnökség álláspontja szerint 
ezen probléma szintén gyors és hatásos megoldást igényel a lakópark nyugalmának, az ott 
lakók testi épségének, a lakóépületek állagának a megóvása érdekében. 
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4. Az Elnökség tapasztalata szerint a szintén sürgısen megoldandó feladatok közé 
tartozik a járda létrehozása a Fóti út felöl, körforgalom, gyalogátkelıhely létrehozása a 
Repülıtéri út, Fóti út keresztezıdésben. Az érintett keresztezıdés ugyanis az óriási forgalom 
miatt életveszélyesnek tekinthetı, a járda hiányában pedig mindennapos látványnak minısül a 
kisgyermekét a száguldó forgalomban út szélén vinni kényszerülı anyuka, akikre egyes 
sofırök még rá is dudálnak! 

 
Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az Egyesület elnökségét az Egyesület céljaival, különösen a fenti 

problémákkal, a problémák megoldására vonatkozó álláspontjáról tájékoztatni szíveskedjen, amely 

levelét az egyesület tagjaival, illetve a lakóparkban élıkkel ismertetni kívánunk. 

 
Az elmúlt idıszak legnagyobb közfelháborodását okozó ügyére tekintettel (lakópark melletti területek 
átminısítése) kérjük továbbá, hogy az átminısítéssel kapcsolatos álláspontjáról röviden tájékoztatni 
szíveskedjen az elnökséget. Az önkormányzat képviselı testülete ugyanis a kérdést nem vette 
napirendjére, amelybıl adódóan a lakópark lakossága a képviselıknek az ügy érdemére vonatkozó 
álláspontjáról nem tájékozódhatott. 
 
Kérjük, hogy válasz levelét az egyesület székhelyére (2120. Dunakeszi, Závodszky Géza u. 6. I/8), 
vagy a fejlécen található email címére szíveskedjen eljuttatni. 
 
 
Dunakeszi, 2009. szeptember 10. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 

Kenyeres Csilla   Dr. Palásthy Attila  Filep Zoltán 
alelnök       elnök    alelnök 


