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(A néo es 1lontos cínĺ lęitoltése azéľt fontos, nĺeľt hn kérdéséľe a kozmeghallgtltń.son ncru knp ú!'nszĺ,
alĺIor nz illeĺékes(el) íĺńsbeli ĺlńlaszáĺ n köznĺ.cglnlĘntńst köaeű|al eĘuttatiók onhöz'')

59ťi.l jelolje meg azokat a ténrákat' amelvekkel ka1rcsolatbari kéľclezlü szeľetne, és röviden ismeľtesse kozéľclekri
kéľdését/ iavaslatát!
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A kéľdést feltevő rrerre
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CSATOLMANY

A

FELSZŐLALÁSI LAPHoZ

a 20].5'december ]-0-ei KoZMEGHALLGATÁSRA

Tisztelt Józsefvá rosi tnkormá nyzat Képviseĺő-testÜ |ete !

A|u|írott Iakossági kérésseI forduIok T. Címhez. |(ét észrevéteIem,kérésem Ienne.

Ezel< Ügyében már írtam a l(ozterü|et-FelügyeIetnel<,te|jes, pontos vá|aszt nem kaptam.
A |(özterÜ|et-FelÜgyelet telefonhívásomra közo|te, hogy a Po|gármesteri hivatalhoz átkÜldte a

kéréseket, ahol május végén , az on|<ormányzati Ü|ésen majd megtárgyalják' Régen vo|t május, ezért
most bátorl<odom l<éréseimet ezen a fórumon megisméteIni'

Tősgyokeres kerL.lleti Iakos vagyok. Sok más he|ybé|ivel egyÜtt a lakóhe|yÜnk környékén több
ponton is e|ég nagy gondot okoz az időseknek és a kisgyerekke| köz|ekedőknek a kozlekedés.

I.

A Baross utcára torko||ik . annak páros o|daĺá n, a Szűz utca. A Szűz utcában, egr7 rövid saroknyira a
Barosstól ta|á|ható aSz,űz utcaiŐvoda. ASzűz utca sarkáná| nincs zebra. A Baross utca párat|an

olda|áról a páros o|daIra é|etveszé|yes az óvodába tartóknak, kisgyerekekke|, átke|ni nap mint nop.
Mindkét ĺrányban a |egköze|ebbizebra nagyon nagy kerü|őt je|entene, nagyon messze van. Az egyik
egészen a Horváth Mihá|y térné| van, a másik a Szĺgony utca torko|atának a távo|abbi o|da|án
helyezkedik el.

Ennek a két zebrának a nagy távo|sága az időseknek is nehézséget okoz. Egy egész buszmegál|ónyi ez
a távolság, a Horváth Mihá|y téri megá||ótó| a Muzsikus cigányok teréig. Sok bosszúságot,időt,
fáradságot kerÜ|hetnének e| az idősebbek, ha nem ke||ene csak ezekre a zebrákra hagyatkozniuk, és
|enne egy közbÜ|ső ĺs!|dősek csak zebrán kelhetnek át biztonsággar.

A Baross utcában a közeImú|tban Iezajlott csatorna-fe|újítás befejeztéve| újrafestették az útburkoIati
je|eket. A Vasas köznél 2 napig szaggatott vonaI volt - mint mindig is , régebben-, majd váratlanu|
még egyszer, újrafestették a vona|akat, s ekkor fo|yamatos záróvona|at festettek, megszűnt a Vasas
közbe vaĺó behajtás |ehetősége. KérjÜk, tegyék |ehetővé a behajtást a Vasas kozbe annak is' aki a

körút fe|őĺjön, s a Baross u. 86-ban vagy 88-ban, vagy még a kornyező házakban |akik. Az autósok ĺs
gyereket, időseket szá | |ítana k.

Én egy törvénytiszte|ő, a szabá|yokat betartó 7$éves , mozgásában kor|átozott nyugdljas pedagógus
vagyok; ezek a problémák nekem sok nehézséget okoznak, a többi embertársamma| egyÜtt| Kérem
szépen, hogy segítsenek nekem és nekünk e két prob|éma mego|dásában! Bízom T.Cím együttérző
döntésében !
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A |egutőbbi , a sávokat felr1jítÓ festés e|ótt
itt szaggatott vonal volt. A Vasas kozbe

célforgalom cé|jábÓ| mindkét iránybÓ| be
lehetett kanyarodni. A legutőbbi festéskor

itt zá rovona Iat festettek.
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a Vasas ktizbe.
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A Baross u. 86. és 88. alatt
la kÓ gé p l.:ocsitu Iajdonoso k

pa rkolna k itt tti I nyomÓ
részbe n.

A G-Roby-hoz tartÓ
áruszá|lítÓknak is ide
ka nya rod na k be/engedé | lye|/
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TĺszteIette| és köszönetteI

B uda pest, 201,5.I1.2I.

1. CsatoImány: rajzos térkép a zebra he|yszínéről

2. CsatoImány: rajzos térkép a Szaggatott vonaI helyszínérő|


