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fiirgy ElSterjeszt6s a K6pvisel6-testiilet r6sz6re a
Sirgar6zsa utcai lakosok
sebess6gkorLitoz{sra vonatkoz6
kezdem6nyez6se t{rgy{ban

A varosrdsz dinamikus fejl<id6se, az [j lak6ter[letek kialakitesa, illetve egy6b fejleszt6sek

sziiks6gessd teszik a kdmyezeti 6llapotfelm6rds aktualizfles6t, forgalomkorlitoz6s bevezet6s6t

a Budapest XVI. Sdrgar6zsa utca vonatkoz6s6ban.

A X. kertlet 6s a XVI. ker[let hatrirriLn fekv6 Srirgar6zsa utca lakosai panasszal 6ltek 6s

al6irasg)'r.ijtdsbe kezdtek az utc6ban ugr6sszenien megndvekedett szemdly 6s neh6zgdpjrirmii

forgalom miatt, melynek kdvetkezt6ben jelent6sen n6tt a zaj6rtalom, valamint a ldgszennyez6s

is az elviselhet6s6g hatarara ndvekedett.

Panaszukat azzal timasrtottrlk al6, hogy a Sargar6zsa utca rossz min6sdgri aszfaltburkolatdn

naponta 2000-2500 g6pj6rmii halad 6t nagy, sok esetben 70-80 km,h sebessdggel.

Az 6letveszdlyes helyzetet fokozza az is, hogyjelenleg nincs felfestett ker6kpirut, felezovonal

6s gyalogos 6tkel6hely sem, tov6bb6 a csapad6kviz elvezet6se sem megoldott.

A lak6k legsztiks6gesebb intdzkeddskdnt a sebess6gkorl6toz6s (30 kmAr) haladdktalan

bevezet6sdt javasoljrik. Ennek indokolts6gdt abban is l6tjak, hogy a Sargar6zsa utca a Veres

Pdter rit irriny6ba igynevezett gyiijt6ftkdnt is mtkddik.

A S6rgar6zsa utca aszfaltjanak rossz 6llapota mar r6gi probl6ma a k6my6ken, igy a

sebessdgkorl6tozas mellett mindenk6ppen sztiks6ges annak rendbetdtele, a kdt dnkormdnyzat

kdz<is, fele-fele 16szben tdrtdn6 hozz6jiirul6sa rdvdn.

A fenti iigyben drintettsdgflk okiin megkerestem a K6b6nyai onkormiinyzatot is, ahol azt a

tdjdkoztatrist kaptam, hogy vizsgaljrik M igyet 6s nyitottak a k6t dnkormrinyzat kooper6ci6jara

a probl6ma megold6sa 6rdek6ben.

K6rem a kdpvisel6-testtiletet a panasz megvizsg6liis6ra 6s az abban foglaltak indokolts6ga

esetdn a sziiks€ges int6zked6sek megtdteldre, akar a lak6k iiltal felvetett m6don, akrir mas

forgalomtechnikai beavatkozas megt6tele rdvdn'
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Tisztelt K6pvisel6-testiilet!



Hatrirozati javaslat: Budapest Friv6ros XVI. keriileti dnkormiinyzat k6pviselo testiilete ugy
hatriroz, hogy - figyelemmel a Sargar6zsa utcai lak6k riltal
megfogalmazott k6relemben foglaltakra (1. melldklet) -, kezdem6nyezi

a Budapest Foviiros X. kertileti dnkorm inyzatnll a Sargar6zsa utca
burkolatrinak kciz6s fehijit6s6t.

A bwkolat felijit6s ktilts6g6t 50 Yo-ban v6llalp, az ehhez sziiksdges
keretet a 2020. 6vi kdltsdgyetdsi rendelet 1. sz. m6dositrisakor
biztositja.

A K6pvisel6-testtilet felk6ri a Polg6rmestert, hogy a Budapest
F6vdros X. kertileti dnkorm inyzatlal vegye fel a kapcsolatot, 6sjArjon
el az egytittmrikddds ldtrehozas6ban. Felhatalmazza az
egytittmflkrid6ssel kapcsolatos meg6llapod6s al6ir6sara.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgdrmester
Hatarid6: a kapcsolatfelv6telre 2020. marcius 31., a meg6llapodris

al{irAs{ra 2020. december 3l.
(elfogaddsa egtszerfi szdfibbsdget igdnyel)

Budapest, 2020. mrircius 9.

Nemes G6bor
kdpvisel6

Kozosen a Kertvdros6rt frakci6 timogatds6val

Tdrv6nyess6gi szempontb6l megfelel6:

dr. Csomor Ervin
jegyzo
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Mell6klet: K6relem
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J egyzoi v6lem6ny a 6012020. el6terjesztdshez

Az ellterleszto 2020. m6rcius 4. nap16n elcizetes jogi v6lem6nyt k6rt a jegyz6rSl.

Az abban szereplci javaslatokat k6t krirben csak r6szben javitotta az ellterleszto.

A kdpvisel6-testtilet hatlrozatdnak egy6rtelmrinek 6s v6grehajthat6nak kell
lennie.

Konkr6t 6sszeg meghatdrozisa sztiks6ges, annak kcilts6gvet6si fedezetet is

biaositani kell 6s a javaslat min6sitett tcibbs6get ig6nyel.

A lak6k levellt az adatv6delmi tisztvisel6 2020. m6rcius 9-i nyilatkozata alapjrfut

a GDPR szabrilyainak megfelel6en nem mell6keljiik.

Az adatv6delmi tisavisel6 nyilatkozata alapjdn az alilirdst gyiijt6nek taj6koztatni

kellet volna az al6ir6kat a gyiijt5lapon iriisban az adatgyiijt6s c6ljrir6l, az adatok

meg6rz6s6nek idej6r6l, az adatok felhasznrilis6r6l 6s az akiir6k jogair6l

(betekint6s, m6dosit6s, tdrl6s).

A fentiek az al6ir6sgy6jt6 iv tanfs6ga szerint meg6llapithat6an nem tdrt6ntek

meg.
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Dr. Csomor Ervin

)egyzo


