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2016. decemberdben kapott, Egyesiiletiink kdpvisel6-testiileti iil€sekre javasolt naprendi

pontj aira adott v laszlt tartalmaz6 leveldt kdzhez kaptuk.

A Mocsarosdril6 utc6inak csatom6zdsrival kapcsolatban On azt iqa, hogy a terveket az

iinkormrinyzat elkdszittette 6s megktildte a f6v6ros ds az Emviro-Duna Kft' fel6. A 2016.

december6ben tartott f6v6rosi ktizgyrildsi k6zmeghallgatason Egyestiletiink tdbbek kdzdtt

k6rd6st tett fel a k6mydk csatom6zrisi terveiriil is. A f6v6rosi dnkormdnyzat irdsbeli v6lasza

szerint a keriileti cinkorm Anyzat a terveket a Szenlendrei rit Ringatd u. - Szentendrei Ut lgO',

valamint a Sajtol6 u. - Szentendrei u. 202. kiizdtti szakaszaira kdszitette el. Ugyanakkor a

Gladi6tor utca tov6bbi csatom6zds6nak igdny6vel kapcsolatban a keriilet an6l t6j6koztatta a

frlvdrost, hogy mivel a Gladi6tor utca N6dsz61 utc6t6l dszakra 1dv6 szakaszinak

csatomdz6s6hoz sziiksdges kiizteriilet jelenleg nem 6ll rendelkezdsre, igy erre a szakaszra nem

volt lehetsdges semmilyen tervezdsi/engeddlyez€si feladat indit6sa' K6rem a Tisztelt

polg6rmester Urat, tiijdkoztasson a Gladi6tor utca dszaki szakasz6nak helyzet6r6l. Mi a konkr6t

probldma, 6s milyen ldp6seket tesz az Onkorrn6nyzat annak elhriritdsrira?

E t6miihoz kapcsol6dik a Gladidtor utcai pihen6park iv6vizzel val6 e1l6t6sa 6s csatomdzdLsa is.

A park nagyon ndpszerii a l6togat6k kdrdben, ds egyre nagyobb gondot okoz, hogy nincs iv6viz

6s megfelel6 illemhely a parkban. Milyen megolddsi javaslatot tud adni az dnkormdnyzat a

jdtsz6t6r hiriLnyz6 k<izmtiveinek p6tl6s6ra, ha a csatom6zis ktivetkez6 iitem6b6l is kimarad a

Gladi6tor utca?

A 2015-ben elkdsziilt csatornarendszer utrfuf helyrerillit6si munk6latoka vonatkoz6

felvet6siinkre (nincsenek az utak, jarddrk, csapaddkviz-elevezeto arkok helyre6llitva) sajnos

semmilyen k6zzelfoghat6 vdlasz nem 6rkezett 6nt6l. Mikot rendelik meg a helyredllitrisi

munk6kat 6s mely c€gt6l? A megrendeldsben milyen kdrben hatitozzik meg a feladatokat?

Konkrdtan mire fognak a munk6latok kiterjedni?

A Gladi6tor utcai jdtsz6tdr j6t6kainak felfjitasahoz ig6rt segits€gdt kdsziinjilk. Az 5,5 M Ft

keretb6l a nagy mtisz6var cserdjdt tudjuk majd fedezni. A 2017.6vi kdltsdgvet6s



'ssze6llitdsakor 
kd{iik, hogy a pihen6park megrijitdsdra is hatdroljanak er megfelel6

Ssszegeket.

A Mocsiirosdril6 utcriLinak parkol6v6 v6r6sa tov6bbra is egyre nagyobb tehet az itt rak6k
szdmdta. A viznyel6 6s a prds utc ban az Urdmhegy fel6l reggelenie drkez6 ds ott leparkol6
aut6k mrir a ktizfeladatok elllt6s6t is akad6lyozzrik, a kukdsaut6 nem f€r el, a viznyel6 utca
v6gdn nem tud visszafordulni. Tribbszdr is el6fordult mdr, hogy az utca v6g6ben lak6khoz nemjutott el a szemeteskocsi, igy a szemetet sem vittdk el. A k6myez6 utc6k kdaitkezel6je a keri.ileti
dnkormrinyzat. vinrg Benedek tr felhivta a figyelmet az dnkormrinyzat k6rd6iv6re, mely a
Mocsriros ds a P6k utcai lakdtelep forgalomtechnikai tervezdsdre vonatkozott. A v6lem6nyek
dsszegyiijt6sdt iidv6zdlji.ik, a k6rd6iv el6rhet6sdg6t az Egyesiileti honlapon is kdzzdtettiik,
valamint a lehet6s6gr6l trijdkoztattuk lak6tdrsainkat is legut6bbi hirlevelrinkben. Egyesiiletiink
szeretne dlni az 6n 6ltal kindlt lehet6sdggel, ds a k<izdssdgi tervezds keretdn beliil r6szt
kivdnunk venni a forgalomtechnikai tervezdsben.

szintdn ehhez a t€m hoz tartozik mdg az is, hogy a Mocsiirosdiil6n a Rozdria utca nlugati
oldal6t 6s a zs6fia utca egy rdvid szakasz6t kivdve egyriltalin nincs j6rda. A megndvekedett
g6pkocsiforgalom miatt nagyon veszdlyes m6r gyalog kdzlekedni, 6ppen ezdrt szeretn6nk, ha
az dnkorm6nyzat ki6pitene 1fud6kat legalibb a hevhez kdzel es6, a hdvmegdll6kh oz vezeti
utcrikban.

A Pr6s utcai kamera elhelyezds6vel kapcsolatos v6lasz6b6l kideriilt szrimunkra, hogy on is
drtesiilt a tavalyjriniusban megrendezett kdzdssdgi beszdlgetdsiinkr6l. Ennek igen m"gij.iiltiiok,
tekintve, hogy a jirniusi program lebonyoritrlsa utiin semminemri visszajelzdst az
dnkormrinyzattdl nem kaptunk. sok minden erhangzott ott, k6rd6sek, igdretek, de sajnos
egydltakin semmire sem kaptunk vriLlaszt Ondkt6l. Most viszont, mint leveldb6l megtudtuk,
koll6gdinak pontos tudom6s a van az ott elhangzottakr6l, fgy mi is alappal vrrrhatjuk i ottani
felvetdseinkre, k6rd6seinkre az dnkormtinyzat vdlaszait ds t6jdkoztatisdt. rerjuk a Tisztelt
Polgdrmester Urat, hogy kis6rje figyelemmel a hivatal vdlaszadrisi rendjdt, 6s hasson oda, hogy
egy nagy hallgat6sdg el6tt alpolgdrmesteri rdszvdtellel megrendezett kiiziiss6gi beszdlget6sen
elhangzott ig6reteket az dnkormdnyzat betartsa, azokr6r tallkoztassa a rak6kdzdssdgeq 6s az
elhangzott kdrddsekre v6laszoljon.

Toviibbra is rigy vdljr.ik, hogy a Mocsdrosban sziiksdg van kutyafuttatd ldtesitdsdre. Nemcsak
az itt lak6k sdt6ltadrik a Mocs:irosban a kutydjukat, hanem nagyon sokan jdmak dt a p6k utcai
lak6teleprdl is, ds a kdmyez6 heglvid6kekr6l is. A Mocsiirosdril6 tarsashriaas 6vezet, alol a
Lirsash6zak kdzds udvarai - ellentdtben a csalidi hfaak kertjeivel - nem alkalmasak a kultur6lt
kutyatartiisra, azaz az itt dl6knek is sziiksdgiik van k6zdss6gi terekre, helyekre, ahol kutyriikat
sdtdltathatj4'k.

A hatrirkovek iigydben drdmmel olvastuk sorait, hogy csupdn adminisztrdci6s hiba miatt nem
keriilt mdg sor a hat6rk6vek feltjit6srira. Nagyon vrirjuk a kdt r6gi k6 helyrehozatal6t ds
megfelel6 m6don ttirtdn6 bemutat6s6t, elhelyezdsdt.

A Mocsriros bels6 teriileteinek fejlesztdsdvel kapcsolatban - hosszri dvek levelezdse es
szemdlyes megbeszdldsek alaplin - az a megliit6sunk, hogy a f6vriros 6s a keniletre egymrisra



mutogat, a keralet a f6v6rosra, a f6v6ros a keriiletre vtfu. sajnos nem l6tjuk egyik fdl r6sz6r6l

sem az drdeket sem a lendiiletet a helyzet megold6s6ra. Mind a k€t dnkormanyzatnak val6ban

sok munk6ba, p6nzbe, energidba kertilne Mocs6ros helyzetdnek megold6sa, de ha egyik f6l sem

drzi mag6dnak a probl6m6t, akkor a fdvaros egyik legdrtdkesebb szabad teriilete csak tov6bb

pusztul, 6s az ide betelepiil6 illegrilis lak6knak lesz kiszolg6ltatva. Rem6ljiik, hogy a k6t

dnkormriLnyzat el6bb-ut6bb megtalilja azt a f6rumot, ahol az egyeztetdsek 6s a kdzds munka 6s

elkezd6dhet majd. Ehhez Egyesiiletiink minden lehetsdges segits€get meg fog adni.

A Mocsrirost drint6en 2015-ben sziiletett kormrinyhat6rozat (mely egy esetleges 6]lami lovard6t

6s tereplovagl6 p6ly6t c€loz meg a teriileten) tovabbi sorsa eldttiink ismeretlen. Az

6nkormanyzatnak van-e tudomdsa b6rmilyen d0ntds-el6kdszit6 folyamatr6l? drdeklodtek-e ez

lgyben a Miniszterelndks6gen vagy a felel6snek megjeldlt Bdnki Erikn6l?

Sajnalattal 6rresiiltiink december 5-6n arr6l, hogy a Tisztelt Polg6rmester Urnak kiizbejdtt

valami, igy a megbeszdlt tatilkoz6nk elmaradt. Kdrem, hogy ennek p6t16s6ra j el6lj dn ki egy fj
id6pontot, hogy szemdlyesen is meg tudjuk besz6lni a Mocsdrost ds a Mocs6rosdtil6t 6dnt6

k6rd6seket. Az On altal kijeliilendti id6ponthoz maximalisan alkalmazkodni fogunk.

Szives segit6 egyiittmiikdddsdt el6re is kdszdnjiik!

Budapest, 2017. janu6r 15.
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