
Parketta a Nagymező utcán 
 
 

Folytatódik a (köz)pénzek pocsékolása a Nagymező utcában. Tavaly az önkormányzati 
választások után hirtelen sürgőssé vált a sokáig lebegtetett mélygarázs-építés. Lezárták a 
forgalom elől a Király utca és Andrássy út közötti szakaszt. Felbontották a járdákat 
közműfelújítás címén, falat állítottak az úttest két oldalára, és azóta őrök nyitogatják a 
trolibusznak a sorompókat a lezárás két végén. Az elmúlt 7 hónapban a környéken lakók 
(Nagymező utcaiak, Andrássy útiak, Barát utcaiak és újabban a Liszt Ferenc tériek) és egyre 
több, az önkormányzatok sérelmes döntései miatt megalakult helyi szervezet, valamint a 
Védegylet, a Levegő Munkacsoport már hétszer tüntetett, és számos alkalommal megpróbált 
egyeztetni a képviselőtestülettel annak érdekében, hogy megvédjék az amúgy „fővárosi 
védettséget élvező” fasort, és vegyék le a napirendről a mélygarázsépítést.   

Az önkormányzat a demonstrálók erőteljes unszolására márciusra adott először határidőt a 
kivitelezőnek, hogy adja vissza a területet. Miután a kivitelező nem reagált, a testület, saját 
határidejét megváltoztatva, április közepére tűzött ki újabb levonulási határidőt. Ez újabb 
határidővel kapcsolatban megkérdezték a polgármestert az utca lakói és az üzlettulajdonosok, 
hogy miért húzzák-halasztják az utca normális állapotának helyreállítását. Azt hozták fel 
indokként, hogy szegény kivitelezőt is meg kell érteni, hogy Húsvét táján nem tud a 
levonulással bíbelődni. 

Azóta újabb hetek teltek el, és levonulás helyett – állítólag 50 millió forintért – 
ledeszkázták egy szakaszon a felbontott járdát. Erre már csak a parkettát kell rászögezni, és 
augusztus 20-án akár néptánc versenyt is lehet itt rendezni! 

Mindez nem következik be, ha a hatályos törvények közismert pontjait az első fokú építési 
hatóság betartja: 

1) A jegyző nem ad ki illetéktelenül engedélyt a mélygarázs építésre.  
2) Mielőtt még felvonultak volna a beruházók, a törvényi előírások (és nem a „bevett 

gyakorlat”) szerint értesítik ki a szomszédos ingatlantulajdonosokat az építési 
határozatról, a fellebbezési időn belül. 

Már az általános iskolában tanultuk, hogy „a törvény nem ismerése nem mentesít a 
büntetés alól”. Ez a képviselőtestületekre és a jogi végzettségű köztisztviselőkre nem 
vonatkozik? 

Képünkön példát mutatunk be a kerületben szép számmal található kiszáradt fák közül. 
Ezek nem veszélyeztetik a lakosságot? 

A témával kapcsolatban naprakész tájékoztatás található a www.lmv.hu/nagymezo 
honlapon. 
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