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Tisztelt Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága 257/2014 (XI.20) sz. határozata alapján a Budapesti Közlekedési
Központ Közúti Közlekedési Divizó Forgalomtechnikai Osztály „Pest” Infrastruktúra
Igazgatósága - terveztetést követően - bevezetette az Erzsébet utca - Hősök tere közötti
szakaszon a Táncsics Mihály utca egyirányú közlekedési rendjét.
2015. november 30-i keltezésű levélben, mely a Budapesti Közlekedési Központ Infrastruktúra
Igazgatóság Forgalomtechnika „Pest” szakterületi vezetőjétől: Vedrődi Tamás Szakterületi
Vezetőtől érkezett, állásfoglalást kértek Önkormányzatunktól, hogy szükségesnek tartjuk-e a
bevezetett, új egyirányú forgalmi rend fenntartását, vagy a kedvezőtlen lakossági fogadtatás
fényében kezdeményezzük annak visszaállítását a korábbi kétirányú közlekedési módra.
A Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály utcából (Hősök tere – Erzsébet u. közötti szakasza)
több lakó is megkeresett, illetve az Építési és Beruházási Osztályra rendszeresen telefonos
bejelentés érkezett, melyben kérték, hogy állítassuk vissza a korábbi közlekedési rendet, hogy a
Táncsics Mihály utcában teljes hosszában kétirányú forgalmi rend legyen ismételten érvényben.
Hivatkozással a többszöri lakossági megkeresésekre, valamint az előbb említett Közlekedési
Hatóság levelében megfogalmazottakra, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 257/2014 (XI.20)
sz. határozatot hatályon kívül helyezni szíveskedjék, melyet követően lehetőség nyílna
kezdeményezni a XXIII. kerület Táncsics Mihály utcában (Hősök tere – Erzsébet u. közötti
szakaszon) a korábbi kétirányú forgalmi rend visszaállítását.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának …….……/2016. (I.19.) határozata a
Táncsics Mihály utca (Hősök tere – Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének
visszaállítására
A Bizottság úgy dönt, hogy
I. a VKB 257/2014. (XI.20) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és felkéri a
polgármestert, hogy keresse meg a BKK illetékesét annak érdekében, hogy a Táncsics
Mihály utcában (Erzsébet utcától a Hősök tere irányába) a korábbi kétirányú forgalmi
rend visszaállítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedésre.
II. a VKB 257/2014 (XI.20) sz. határozatát nem helyezi hatályon kívül.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a bizottság döntéséről értesítse a Budapesti Közlekedési
Központ Közúti Közlekedési Divizó Forgalomtechnikai Osztály „Pest” Infrastruktúra
Igazgatóságát.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Bizottság döntési hatáskörben tárgyalja. A határozat elfogadásához egyszerű
szótöbbség szükséges.
Budapest, 2016. január 06.
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