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I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület Kőbánya-Kertvárosban 2015. május hó 26-án az általam szervezett és 
megtartott lakossági fórumon az alábbi kérések és észrevételek hangoztak el a gépjárműforgalomra 
vonatkozóan a lakosság részéről. 

l. A Hárslevelű utcában a forgalmi rend legyen egyirányú a Szellőrózsa és a Legényrózsa utca 
között a Legényrózsa utca irányában. 

A fenti változtatás azért szükséges, mert az óvoda előtt parkoló autók miatt leszűkül az úttest, és a 
szembejövő gépjárművek veszélyeztetik a gyerekek biztonságos ki- és beszállását. A változtatást 
indokolja az is, hogy a délutáni forgalom egy része, a Jászberényi úton tapasztalható gyakori 
torlódás miatt, "egérútnak" használja a Hárslevelű utcát, pedig a telepen "Lakó-pihenő övezet" 
szerinti közlekedés van előírva az átmenő forgalom tilalmával és 20 km/órás sebességkorlátozássaL 
Mind a lakók, mind az óvoda vezetősége régóta kéri ezt a megoldást. 

2. A Rézvirág utca forgalmi iránya kerüljön megváltoztatásra a Jászberényi út felé. 

Ezt a változtatást az egyirányú utcák egymás utáni, szabályos sorrendi eloszlása (észak-dél, dél
észak) indokolja. 

3. A Hárslevelű utca és a Zöldpálya utca teljes hosszában, minden keresztutca teljes 
keresztmetszetében forgalomcsillapító küszöb kerüljön létesítésre, valamint a mellékutcai 
forgalomcsillapító küszöbök kerüljenek elbontásra. 

Ezt a változtatást az indokolja, hogy a Hárslevelű utcában és a Zöldpálya utcában a gépjárműveket 
semmilyen eszköz nem kényszeríti lassításra, emiatt nagy a lakosokat terhelő közlekedési zaj. 

II. liatásvizsgálat 

A fentiekben javasolt forgalomtechnikai módosítások, forgalmirend-változtatások hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Kőbánya-Kertváros élhető városrész maradjon, megfelelve a "Lakó-pihenő övezet" 
szerinti közlekedés előírásainak, ahol a gyerekek biztonságosan közlekedhetnek az óvodába és az 
iskolába. 

III. A végrehajtás feltételei 

A közlekedési rend megváltoztatásával kapcsolatos észrevételek, lakossági javaslatok megküldésre 
kerülnek a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
BKK) feladatkörrel rendelkező osztálya részére. Ezt követően a BKK megvizsgálja a 
forgalomcsillapításra szolgáló építmények szükségességét és hatékonyságát, majd a hatásvizsgálati 
eredmények alapján dönt azok megvalósíthatóságáróL 



Amennyiben a hatásvizsgálat indokoltnak tartja a javasolt közlekedési változtatásokat, úgy a BKK 
engedélyezheti azok kivitelezését. A megvalósítás ebben az esetben az Önkormányzat 
költségvetését fogja terhelni, a BKK a kivitelezéshez pénzügyi fedezetet nem biztosít. 
Költségbecslés alapján a forgalomcsillapító küszöbök elbontása és megépítése bruttó 9 200 OOO 
forint fedezetet igényeine. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. június "(0" 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. ( ........ )határozata 

Kőbánya-Kertvárosban forgalmi rend változtatásának kezdeményezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az l. melléklet szerinti lakossági észrevételeket továbbítsa a Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt. felé annak érdekében, hogy Budapest X. kerület Kőbánya-Kertvárosban a forgalmi rend a 
lakossági javaslatoknak megfelelőerr változzék meg. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

l. me/lék/et a ... . ..12015. (. ...... .) KÖKT határozathoz 

Indítvány 
Budapest X. kerület Kőbánya-Kertvárosban a forgalmi rend megváltoztatására 

l. A Hárslevelű utcában a forgalmi rend legyen egyirányú a Szellőrózsa és a Legényrózsa utca 
között a Legényrózsa utca irányában. 

2. A Rézvirág utca forgalmi iránya kerüljön megváltoztatásra a Jászberényi út felé. 

3. A Hárslevelű utca és a Zöldpálya utca teljes hosszában, minden keresztutca teljes 
keresztmetszetében forgalomcsillapító küszöb kerüljön létesítésre, valamint a mellékutcai 
forgalomcsillapító küszöbök kerüljenek elbontásra. 
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