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2010. december 06.-an erkezett levelukre valaszolva az alabbi tajekoztatast

A kert sebesseqkorlatozo

tablak kihetyezesehez, mivel azok reszei a tervezett korlatozott

sebessenu ovezetnek, a Budapest Fovaros Fopolqarmesteri
Forgalomtechnikai

Alosztalyanak

Hivatal Kozlekedesi Ogyosztaly

hozzajarulasa szukseqes, Ez a forgalomtechnikai

kezel6i

hozzajarulas a kibocsatas daturnatol szarnitva 6 h6napig ervenyes. Ahogy az el6z6
levelunkben (2010. 11. 05.-en) is megirtuk a tervezett csatornazasi rnunkak erintik a
tervezett korlatozott sebessequ ovezet utcait, Ezert a BFFH forgalomtechnikai
hozzajarulasat csak a csatorna epltes-kivitelezes

kezel6i

befejezese utan tudjuk meqkerni, mivel az

ovezet kiepltesehez szukseqes utrnutarqyak meqepitesevel nem futhatunk ki az enqedely 6
h6napos ervenyesseqi hataridejebol, Ezert a kert .Korlatozott sebessequ ovezet"
jelzotablakat egyel6re nem tudjuk kihelyezni.

Megkeresesuk

1. pontjaban a rnocsarosi fak gallyazasat keri. A bejelentes szerint ezek a fak

mar .tulrneretesek" es visszavaqasuk szukseqes.
A megemlitett utcak meglehet6sen nagy teruletet olelnek fel, es igy nem derul ki
eqyertelrnuen, hogy pontosan mely fakra gondolnak. Termeszetesen

amennyiben

megoldhat6, egy egyeztetett szernelyes bejaras kereteben a fakat a helyszinen felrnerhetik
Hernesz Petra parkfenntartasi

Telefon: 437-8648

ugyintez6vel (tel. 4378-550).

Telefax: 437-8649

EI61jaroban azonban tajekoztatom, hogy a kerOletben ervenyben levo fas szaru novenyek
vedelrne erdekeben szuletett rendelet meqlehetosen sziqoru. Amennyiben a fak eqeszseq:
allapota jo, a kozlekedest esetleg ingatlant nem veszelyeztetnek,
visszavaqasuk

abban az esetben a

nem indokolt. Ezt a helyszinen szakember is meg fogja vizsqalni. Pusztan

azert mert egy fa nagy meretu (de eqeszseqes), meg nem szukseqes a visszavaqasa. Ezen
visszavaqasok

soran ugyanis az eqeszseqes fakon folosleqes nagy merteku sebfelOlet

keletkezik, mely termeszetesen
Termeszetesen

legyengiti a fakat, elettartarnuk megr6vidOl.

a kerOltben alkalmazzuk a jegenyefak visszaifjltasat amennyiben a fa

egeszsegi allapota ezt megindokolja.
Esetonkben ez a helyszini szemlet es a szakember vizsqalatat kovetoen dol el.

Az Arpadfoldi utea - Aranyalma utea es a Rozalia utea - Aranyalma utea sarkara kert uj
kozvilaqltasi lampa kihelyezesere iqenyet adataink koze felvezettok. Amennyiben a 2011. evi
koltseqvetesben

rendelkezesunkre

bocsatanak keretet erre a celra, az igenyeket fontossaqi

sorrendben teljesitjuk.

A leveleben felsorolt kozutszakaszokon

az alabbi beavatkozasokat tervezzuk:

- a Szentendrei ut Mocsaros terOletere eso bal oldali szerviz utjanak a javltasara 2010.
deeembereben kotottunk szerzodest, a munka elveqzese 2011. aprilis -vegeig esedekes;
- az Aranyalma utea es az Adamfcldi ut esedekes fermtarfasi-feladatait

az idojaras-adta

lehetoseqek szerint folyamatosan veqezzuk, fejlesztest, felujitast 2011-ben nem tervezOnk;
- a Pres utea - Gladiator utea kozuti kozlekedesi csomopontban esedekes feladatokat 2011.
rnarcius 31-ig felmerjuk, es a biztonsaqos kozuti kozlekedes biztosltasahoz feltetlenul
szukseqes beavatkozasokat

aprilis 15-ikeig elveqezzuk:

- a Rinqato utea - Szentendrei ut csomopontnak a Szentendrei HEV Aqulncum-meqaltojahoz
nines kozuti kapesolata, a gyalogos felOljaro kornyezeteben epult gyalogjarok az
Onkormanyzatunk

tulajdonaban 13110
epltesi telken epultek meg. A tovabbi beavatkozasokat

rneqelozoen meg kivanjuk ismerni az illetekes tarsosztalyunk es onkormanyzati bizottsaq
velernenyet, allaspontjat:
- a Rozalia utea - Pres utea kozuti kozlekedesi csornopont kornyezetenek csapadekvlzelvezetesenek

esetleges [avltasa lehetoseqeinek rneqallapltasara 2011. rnarcius 31-ig

szernlet tartunk, a lehetseqes beavatkozasokat

e szemle alapjan tervezzOk elveqezni.

Javaslatat elfogadva, az Obuda ujsagban meqerositjuk azt a koztudatot, hogy a lakosaqnak
milyen feladatai vannak a kozterulet rendben tartasaval kapesolatban.

A kornposztalas fontossaqanak

hanqsulyozasat Onkormanyzatunk

is sziven viseli. Az elrnult

par evben tobb cikk is megjelent mar a temaban. Orornunkre szolqal, hogy a kerulef
lakossaq egyre nagyobb szarnban lep fel a kornyezetunk vedelrne erdekeben.

MegkoszonjOk eszreveteleit

Budapest, 2011. januar 6.
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