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Alulírott Moróné KőVári Eszter Zánka Horgász u, 2, és 3, szám alatti nyaraló tulajdonos -
szomszédjaim érdekében is eljárva - három megoldandó probJémáVal fordulok Önhö2:

1. A Horgá5z utca első szakaszáVal (Hor8á5zu.7,3,5,7Jpáfhuzamos,astrandfelölj hátsó
kertkapuk és a strandkerités között na8yon keskeny (fent említett 4 ház előtt 3,4 méteresre
elkeskenyülő) sétányró| lenne szó,

Ezen a rendkíVü| keskeny kis sétányon a strandolni Vágyók na8y sebességge] közlekednek
autóikkal oda s Vissza (mindkét irányból). Kora re8geltól késő estig a keríté5eink meIlett
parkolnak, ezzel mé8 jobban lekeskenyítve a sétány 52élessé8ét. sokszor a felelőtlen autósok
Va8y itt szágUldoznak, Vagy 8épjárműVeikkeJ úgy parkolnak, ho8y a többi autós egész
e8yszerűen beszorul, nem tud elhajtani Va8y összetöri a n]ellette álló illetve az előtte -
mö8ötte parkoló többi autót.

Mivei ez nem e8y Utca és nincs járda sem, a 8yerekeinek közvetlenül a száguldó autók elé
léphetnek, ami fokozottan élet é5 balesetveszélyesI Ezért úgygondoljuk, mi itt lakó nyaraJó
tulajdonosok, ho8y ezen 4 házat érintő 5étány szakaszon, hatóságila8 me8 kellene szüntetni a

az autósfor8aImat, illetve a parko]ást is, szabályozni bejtani tilos - kiVéVe itt Iakók- tábláVal ha
lehet,

2, A másik kérésünk a köVetkező, Nem szabad megfeledkezni arról a tényról sem, ho8y
miuián nem is szilárd burkolatú útszakaszról Van szó, folyamatosan porfelhóben úszik a
környék, Nem lehet a kertben pihenn], va8y a mosott rUhákat kitere8etni, A szobákban áll a por,
folyamatos az autók keltette zaj és a rette8és, hogy mikor kinek a gyermekét ütik ei, továbbá,
ho8y kinek az aütojat l,úzlak me8, tör'k ö557e,

A tavalyi éVben elre az útszakaszra leborított csecsemőfej na8ysá8ú ,,murva'' amely
e8yértelműen erre a célra teljesen alkalmatJan építkeZési hulladék Volt, lehetetlenné tette
mé8 a balesetmentes gyalogos- és kerékpár közlekedé5t isI Kérjük szépen a sétány me8felelő
anya88alVaJó (pl. i8azi murva, ami nem porzjk)feltöltését illetve az eredetiállapot (füVesités)
VissZaállítását, mert száraz idóben úszik a porfelhőben, csapadékos időben pedi8 tiszta sár a
környék,

3, A harmadik probléma pedig azelőzővel szervesen össZefü88|A horgász utca é5 a DóZsa
Györ8y út Vé8i8 le Van aszfaltozvaI Az ezeket összekötő kicsi, rnerőleges utcák i5 (pl, Vitorlás
u, Napsugár tér,.,,stb) Viszont a Jeselső kis utca (Horgász u. 2,szám me]letti) kb, 20 méteres
útszakasz nincs leaszfaltozva, pedig nagyon indokolt lenne mivel tiszta lyuk, gödör é5 göröngy
az e8ész, ezen kívül bokái8 áll benne a sár folyamatosan, Kérjük szépen ezen szakaszt (nyilván
\ elel Ie'1ül kiíelejlett reszel) leaszfaltolni,

Fentiek.e tekintettel 3 kérést fo8almaZtunk me8 0nök felé és kérjük tisztelettel, ho8y a 5trand
szeron megkezdé5e előtt legyenek s2íVesek hathatós intézkedéseket tenni az alábbjak szerintI



1, Hor8á5z u. I,,3.,5.,7., mögötti telekhatár és 5trandkerítés közötti keskeny 5étányról
mindkét irányból tiltsák me8 a behajtást és a parkolást - az ott lakók kivételéVeJ-

ameIyet táblákkal is jelezZenek, mindkét irányból.

2. Biztosítsanak pormentes és e8yenes útfelü|etet az 1. pontban körülírt (Hor8ász utca ].

és 7 között)telekhatárok és strandkerítés által behatárolt sétányon,

3, Biztosítsanak aszfalt útburkolatot, a Horgász utcát és a Dózsa Györsy Utat összekötő
legelső útszakaszon (Horgász u.2 oldala mellett)

se8itó eevütt működesel elore is köszöndm,

Tisztelettel:
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Moróné KőVári Eszter

Zánka 2016,03.31

Két képet csatoltam a tarthatatlan helyzet 5zemlélteté5ére,
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