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iJgyfelem. Moróné Kővári Eszter Zánka Horgász u, 2, és 3, szám alatti nyalaló tulajdonosa
képviseletében (amelyet a csatolt meghatalmazással igazolok) - és szomszédai érdekéberr
eljárva fordulok Önhöz az alábbiak végett:

A HoIgásZ utca első szakaszál,al (Horgász u. 1.,3.,5.,7,) párhuzamos, a strand felöli hátsó
kertkapuk és a strandke tés között nagyon keskeny (fent említett 4 ház e]őtt 3-4 méteresre
elkeskeny-iilő) ffives, a mellékelt téIképen Zölddel jelöit sétányról van sZó.

Ezen a rendkívül keskeny kis sétányon a strandolni vágyók nyáron. a standszezonban nagy
sebességgel köZiekednek autóikkal oda s vissza (mindkét iránybó]). Kora reggeltól késő estig a
kerítéseink mellett pa_rkolnak, ezzel mégjobban lekeskenyítve a sétány szélességét, Sokszor a
felelőtlen autósok vagy itt száguldoznak, vagy gépjámúveikke1 úgy parkolnak, hogy a többi
autós egész egyszeníen beszoIul, nem trrd elhajtani vagy összetöri a mellette álló, illetve az
előtte nögötle parkoló többi autót.

Mivel ez nem egy utca, hanem funkcióját és kialakítását tekintve is sétány, és nincsjrirda sem,
a gyerekeinek közvetlenül a száguldó autók elé léphetnek, ami fokozottan élet- és

balesetveszélyes. Ezát kéljük, hogy az itt lakó nyaraló tulajdonosok testi épsége és anyagi
javaik érdekében ezen 4 házat érintő Zölddel jelölt sétány szakaszon, hatóságilag sztintessék
meg az autósforgalmat, illetve a parkolást is, és táblával szabáIyozzák a behajtás tilalmát,
kivéve ternészetesen az ott lakókat,

Fentiek indokául előadom továbbá, hogy nem szabad megfeledkezni anól a tényről sern, hogy
miután nem is szilárd burkolatu útszakaszról van szó. folyamatosan porfelhőben úszik a
környék. Nem lehet a kertben pihenni, vagy a mosott ruhiikat kiteregetni. A szobákban á1l a
por, fo]yamatos az autók keltette zaj és a rettegés, hogy mikor kinek a gyemekét ütik el.
továbbá, hogy kinek aZ autóját húzzák meg, törik össze.

A tavalyi évben ene az útszakaszra lebolított csecsemőfej nagyságú ,.mulva" amely
egyéitelműen ene a célra teljesen alkalmat]an építkezési hulladék volt, lehetetlenné tette még
a balesetmentes gyalogos- és kerékpár közlekedést is. Kérjük szépen a sétrány megíelelő
anyagga] való (pl. igazi muna, ami nem porzik) feltöltését, j]]etve az eredeti állapot (fiivesítés)
visszaállitását, í,nell, száraz időben úizik a porfelhőben, csapadékos időben pedig tisáa sár a
körn\ eL,



A harmadik probléma pedig az előzővel szeNesen összefiigg: A Horgász utca és a Dózsa
György út. és aZ ez9ket összekötő kicsi, nerőleges utcák is (pl, Vitorlás u, Napsugár tér stb.)

Végig le vaiiak aszla]tozva, A fentiekkel szemben a csato]t térképen piros színne] jelölt
Horgász utcai, (Horgász u, 2, sziim melletti) kb, 20 méteres útszakasz nincs szilard bulkolattal
ellátva, nincs leaszfaltozva, pedig nagyon indokolt 1enne, mivel tiszta l)uk, gödör és göröng}

aZ egész, ezen kívü1 bokáig á1l benrre a sár folyamatosan, száraz időben pedig elviselhetet]en
porfe hot okoz minden arra e'ha]adó auto,

Fentieke tekintettel kérjük, hogy 1egyenek szivesek hathatós intéZkedéseket tenni az aiábbiak
szerint:

1. Horgász u. 1,,3,,5.,7. szám mögötti telekhatár és strandkerités közötti keskeny
sétán}-ról nindkét irán},ból tiltsák meg a behajtást és a parkolást aZ ott lakók
k|v!t9!!le,l amelyet táblákkal is je]ezzenek, miüdkél irányból;

2. Biáosítsanak pomentes és egyenes útfelületet a fentiekben körülí (Horgász utca 1,

és 7, köZött) telekhatárok és strandkerités által behatárolt sétiinyon;

3, Biztosítsanak aszfalt útburkolatot a Horgász utcát és a Dózsa György utat összekötő
]egglső útszakaszon (Florgász u. 2. oldala mellett),

4, Kérem, hogy lel]etőség sze nt a következó képviselő-testületi ülés tűzze napilendre a
felvetett kéréseket és erre a testületi iilésle hívjanak meg engem.

5, Kérem továbbá, hogy a fenti sziikséges beruháZásokra költségvetési forrást biztositani
és elkülöníteni szíveskedjenek.

Segítő egyiittmúködését és gyors válaszát elóre is köszönöm,

Budapest, 2016, október 14,
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MEGHATALMAZÁS

AlulíIott Moróné Kóvári Eszter me8hatalmazom dl. KápoSZtás Zo]tán ü8wéd9t, a
dr, Káposáás Zoltán Üg}.védi Iroda (1013 Budapest, Döblentei u, 8, I/3., postacím:
1253 Budapest, Pt |02. tel.: 487-0670, fax: 487-0669, e-mail:
kaposáas.zoltan@Miulis.hu) tagiát, hog1 a Zrinka Község Önkormányzatával
szenrbeni ügyemben aZ ügvédi törvényben meghatlirozott jogkörel
képviseletünkben eljárj on,

Helyettesítésére jogosult| dI. Tóth PéteI

dr. PoóI Viúg

Budapest, 2016. október 12.
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