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' Tisztelt Szegedi Zoltan!

Koszonettel megkaptam a 2021. oktober 21 -ei kozmeghallgatasra erkezett kerdeseit, amellyel 
osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom:

On az alabbiakat kerdezte: „A Nepszinhaz utcaban elkeszult gyalogosbarat keresztezodes- 
atepitesek mintajara szeretnek javaslatot tenni a Palota negyedben, a Gutenberg ter delkeleti 
sarkahoz kapcsolodo kisebb teresedes hasonld szemleletu fejlesztesere. A Kolcsey es Bekesi 
utcak talalkozasanal egy haromszog alaku, hangulatos kis ter talalhato, jelenleg faltol falig 
aszfalt burkolattal, a leheto legkevesebb jardaval. Parkoldhelyek megszuntetese es az ezzel 
jaro hiszti nelkul is lehetoseg lenne arra, hogy a tdr kozepet felszabaditsak az autos 
forgalomtol: legalabb a ter kozepen levo, kor alaku apro jardaszigetig ki lehetne tegeszteni a 
Jozsef krt. 31/B, a ..vasaldhaz” ket oldalan erkezd jardat, igy egy hasznalhato meretu gyalogos 
ter alakulhatna ki, a Rakdczi teri metro- es villamosmegallo felol a Palota negyedbe erkezd 
gyalogosok is biztonsagosabban keresztezhetnek az aut6s forgalmat, ellentetben a meglevo 
allapottal, ahol hosszan kell gyalogolni a forgalmas uton a Gutenberg ter fele. Egeszen kis 
beavatkozassal is sokat lehetne javftani a ter elhetosegen.

Hosszabb tavon viszont erdemes lehet abban gondolkodni, hogy az egyik utcarol akar teljesen 
leveszik a forgalmat, hogy melto, keleti kapuja legyen a negyednek, de legalabb a letoldali 
parkolast felvalthatna az egyoldali parkolas, a szelesebb jardak es ketiranyu kerekparos 
atjarhatosag es nemi zoldites. Ehhez feltetleniil tamogatnam a fenntarthatatlan ingyenes 
lakossagi parkolas lepcsozetes dijemeleset, mindezt auto tulajdonoskent is from.”

Felvetesevel olyannyira egyetert az Onkormanyzat. hogy orommel tajekoztatom, marnydron 
megkezdtiik a ter atalakitasdval kapcsolatos teendoket. Egyeztettunk a terulet 
forgalomtechnikai kezeleseert felelos Budapest Kozuttal, es elkeszitettiik a csomopont terveit.
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Kozeptavu celunk a Bekesi utca setdloutcdva alakitdsa, ennek megvalositasdn dolgozunk, 
kicsi, koltseghatekony, de eredmenyes lepesekkel haladunk eldre.

Aparkolassal kapcsolatos eszrevetelt koszonettel vettuk, a parkoldhelyek kerdesenek egyetlen 
megolddsa a fovarosban az alaptarifak novelese es a lakossagi engedelyek rendszerenek, 
illetve a teljes ingyenessegnek a felillvizsgdlata. Ennek a rendezese a keriilet eseteben nagyban 
fugg a kozponti kormanyzat dltal elrendelt vdltoztatasi tilalmaktdl is.
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