
AQUINCUM-MocsÁRos EGYESÜLET
1031 Budapest, Gladiátor u.33.

adószám: l8099445-1-4t'nyilvántartási szám: 8870
honlap: e-mail: info@mocsaroseeyesulet,hu

Budapest Főváros Közgyűlése részére
Közmeghallgatás kérdései
2016. december 7.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Aquincum-Mocsáros Egyesület a Mocsáros-dűlőn élő embereket képviseletében az alabbi
kérdések megválaszolását kéri tisztelettel a fővaros illetékeseitől:

1. Továbbra is szeretnénk tájékoztatást kapni arról, hogy milyen előrelépések történtek a

Mocsáros szabáIyozási tervének elkészítésében. Milyen konkrét elképzelések születtek
a Mocsáros fejlesztésére? A szabályozási terv társadalmi egyeztetésére mikor és mi
módon kerül sor?

2. Az esztergomi vasútvonal felújításával kapcsolatosan átépítették aZ Aquincum
hévmegállót. Az átépités óta ahév jelzőlárnpaJa rendkívül rosszul van beállítva, még a
Rómaifi.irdőnél á11 a dél felé induló hév, a Zsőfiautcai átjaronálmén pirosra vált alámpa,
teljesen feleslegesen. A forgalmat feltartja, haszontalan és indokolatlan. A jobbra
kanyarodó autóknak ráadásul meg kell adni az elsőbbséget a zebrán áthaladő
gyalogosoknak, akik a hévmegáiló áthelyezése óta leginkább a déli zebráthasznáiják.
Kérdésünk: ki és milyen vizsgálatok alapján áIlította be a jelzőlámpákat? Tudomásunk
van róla' hogy rengeteg panaszt írtak az itt lakók a BKK-hoz, de senki nem válaszolt
nekik érdemben. Kérjtik, hogy a forgalomszabályozást ebben a kereszteződésben
vizsgáliak felül.
Már most is sokan nem veszik komolyan a túl hosszan pirosat mutató lámpát, mert
tudják' hogy van még idejÍik átmenni a hév előtt. Ez pedig jóval veszélyesebb' mint a

piros jelzés rövidebbre áIlítása.

3. Mikor épül meg azajvédő fal a hévsínek mellett Aquincum és Csillaghegy között?

4. Mit tesz a fővrárosi közgyűlés azért, hogy az Aquincum hévmegálló mtigötti
amfiteátrum környékén rend legyen? A hévátj átő építkezés utiín nem állították vissza
az eredeti állapotokat, gaz és sár ver fel mindent.

5. Tavalyi kérdésünk volt, de mivel nem kapunk rá konkrét vá|aszt, ezértidénis feltessziik:

befejeződött a Mocsáros-dűlő egy eddig nem csatornénotttészének a csatornázása.

o Mikor kerül sor a kimaradt utcák csatornázására, a Szentendrei út páros oldalára

és a Gladirítor utca Nádszál utcától észal<rahiződő részére?

o Az eredeti tervek szerint a kimaradt utcákban is 2011 . végére be kellene fejezni

beruhánást Pontosan mikor kezdenek hozzá a munkához?
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A Mocsároson keresztülfutó távfrítőcső ftild aláhelyezését régóta ígérik az itt lakóknak.
Pár éve Bús Balázs, kerületi polgármester' közgyíilési képviselő tett ígéretet arra, hogy
a közeljövőben a távflitőcsöveket a ft'ld alá stillyesztik
Mit tesz a terület legnagyobb részének a tulajdonosa, a Fővarosi onkormÍnyzat azért,
hogy a p'ŐrÁv megkezdje aberuházást?

Továbbra is sziikségesnek tatjuk a P+R parkolót a Mocsáros-dűlőn. Amennyiben
továbbterjeszti a kerületi önkormányzat a vasuti hídig a fizető övezetet, akkor még
nagyobb tömegti autó fog parkolni a Mocsarosdűlő kis utcáin' mint eddig, pedig már
sokszor most sem lehet megmozdulni azittparkoló autóktól. Továbbra is szükségesnek
tartjuk az Amftteáttrum mögött a P+R parkoló kialakítását .Kérdezzijk, hogy a BKK-nak
mi erről az álláspontja?

8. Továbbra is napirenden van a Rómaifiirdő hévmegál|ő akadáIymentesítésének kérdése.
Mikor és mi módon tervezi a BKK a Rómaifurdői hévmegálló akadálymentesítését?
Mikorra vrírható az akadálymentesítés? Tavalyi válaszukban azttagla\ték miért NEM
lehet kivitelezni az akadálymentesítést. Idén szeretnénk, ha minden lehetőséget szántba
vennének (akár a lift építését is). Miért jár az akadáIymentesítés a négyes metró mellett
élőknek, és miért nem jár a hél.vel utazőknak?

A kprdéselcre, kérjük, szíveskedjenek a kozmeghallgatáson szóbeli vólaszt adni azÍ követően
válaszaikat írásos formában ls rendelkezésünlcre bocsátani. A kazmeghallgatáson
E gl e s til e tünke t S t ampfné Er dé ly i Kat al in fo gj a ké pv i s e l ni.

Budapest, 2016. december 4.
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