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K6sz6nettel vettem Mocs6.(osdril6 varosr6sz fejlesa6sevel kapcsolatos leveldt. A level6ben
kdz6,lt fejtesadsi igdnyeket - jardadpitds 6s burkolatjavitiis, szilard burkolatri utak kialakitrisa,
k6zvitrigitris fejleszdse, forgalomtechnikai beavatkozris - a Polgiirmesteri Hivatal munkatiirsai
megvizsgrilt6k, ezzel kapcsolatban az alibbiakr6l taj6koztatom.

A Zs6fia utca forgalomcsillapitrisrinak beruhrizrisa ebben az 6vben befejez6dik, amely
v6rhat6an 6nmag6ban is megfelel6en fogja kezelni a probl6mrit, azonban a kc,zleked<ik
biztons6g6rzet6nek jav(t6sa 6rdek6ben int6zkediink a tiikdr kihetyez6s6r6l.

Szeretndm t6jdkozatni, hogy a k6zvil6gitiis kapcs6n koriibban m6g nem 6rkezett lakossiigi
bejelentds a level6ben jelzett utcrikb6l. ennek ellendre megvizsg6ltuk ezt a k6rd6st is. A
sziikds k6ltsdgvet6si keretb6l elsosorban lakott belteriiteten v6gziink kdzviLigitrisi
fejleszt6seket, ds mivel a Vonat utca vdderd6 melletti vizgazddlkod6si tertilet, ezdrt ott
jelenleg nem terveziink k6zviLlgitrisi h6l6zatfejlesaest.
A Roz6lia, Ringat6, Aranyalma, Gladiritor, Nridszil (Roz6lia utca 6s Gladi6tor utca k<iz6tti
szakaszitn) utcrik kdzvildgitdsa ki6pitett. A Zs6fia utca Szentendrei rit 6s RozAlia utca k6zdtti
szakasza szint6n kidpitett, viszont az utca Rozilia 6s Gladiritor utcek kozdtti szakaszin
val6ban hi6nyos a kdzvikigitris. A szerzrid6ses partneriinktol rirajrinlatot k6rtiink 3db lampatest
potlasrira a Zsofra utca 15. sziim el6u 6s a Zs6fia Gtadiritor utcdk keresztez<id6s6hez. A
beruhrlzrist megel6z6en a sziiksdges gallyazist elvdgezziik a teri.ileten.

A Rozdlia utciiban a jrirdaburkolat 6llapotdt a munkdlatok befejez6sdt ds 6tadas6t k6vet6en
feliil fogiuk vizsgrilni, 6s a sztiksdges javit6sokat m6g az id6n elvegeztetjiik.

Trijdkoztatom tov6bbd, hogy a zs6fra. Ringat6 6s Gladiritor utc{ik tekintet6ben m6r
megkezdtiik a teljes szerkezetii ritprilya tervez6s6t. Amennyiben j6 iitemben halad a tervez6s
6s enged6lyeztet6s, elkdpzelhet6, hogy id6n miir megkezdddhet a t6nyleges rit6pit6s is. A
Zs6ha ttca vonatkoz6s6ban a kiszabrilyoziisok miatt mdg t6bb probl6mdt kezelniink kell, az
ezzel kapcsolatos eljriLrrisok m6g folyamatban vannak. Az Aranyalma utca esetdben a BKISZ
munkiikat kdvet6 ritadrisok utrin teljes sz6less6gii helyrerillitiist terveziink.

M6g egyszer kdszdn6m level6t, a jelzett munk6latok elv6gz6s6ig pedig szives ttirelm6t
szeretn6m k6mi.
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