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Alulírott Göde lstván Zánka Erdész út 6 alattiin8at|an tulajdonos az Erdész utca-i in8atlan tulajdonosok
nevében is az alábbi kéré55elfordulok önökhöz,
Kérnémaz Erdész utca elejére a "zsákutca " jelzőtábla kihelyezését, mivel az utca a Valóságban is zsákutca,
amit sok esetben az autósok jelenle8 információ hiányában
nem látnak, így amikor eziel szembesülnek Vé8igtolatva hagyják el az Utcát, amely baleset veszélyes, főleg
a kis gyermekes családokra,
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Tisztelt Polgármé§te] Úr!
alábbj ű9yben,
Zánka Erdész ut(ai nyaralótLllajdonosként kérem szíVes intézkedé5étaz

Tábor felé e5ó szakasz
A TU5akosi út _ Vérkútjút kelesztezódésétól az Ezsébet üdülőközpont é5
is z5ákUt,a, ezt a70nban neín
Véqiq 29ákutca, és az onnan a Balaton felé lefutó ltcák mindegy]ke
megfe]elóen jelzik a közlekedé5i útbai9azitó táblák,
(8251 Zánka, Külteíü et hl5z,
lsmeretes, hogy a zánka] Erzsébet üdülóközpont é5 Táboí Zánka
nyltva álló gyalogos
030/13,) 201iiavasza során lezárta a Vérkútiút fo|ytatásaként korábban
leparkoló gépkocsik
vé9én
út
;id;lk;puját. Emiatt a Véíkútiúton odaélkező, é5 korábban a Vérkúti
utcákban,
a he]yzetet megismerve keíülő utakat igyekeznek keresnia 5zomszédos
az Eldész ut(a e ején
A cs€metekert é5 szeme5 utcák elején van z5ákutcát jelöló táb]a, azonban
az Erdész utcába behajtva talál
ninC5, Emiatt a fent említett gépko(sikjelentős része azt h]szi, hogy
e|égte]en VisszatöLtése
ma]d kerülő utat, Az Erdész uica burkolata az évekke| ezelőtt] csatornaépíté5
Lltca a]só szaka5Zán
es
kesl,,eny
éllapotú, í9y a ío55zminose9ü

miátt e9youtent is 5anyarú
körülmó esen megforáuló, majd az utcabol esetenkent bosszankodva l.iha]tó 9épko.sik
az utcában
veszélyt jelentenek mind az oti parkoló gépkocsjkra, n,]incl
fá|,ya-atŐ, es
"gy"Áavekvő
szemé]yekre, kü]önő5en a gyermekekre,
taft ózkodó

a lehető legrövidebb idő!1
M]ndezek miatt az utcában lakók egyetértéséV€l, kéíem Önöket, hooy

hetiil s:iveskedienek a körlekedési Jr!b]ó!t§&bq!_c!éir!'to!!dpl t!át ie|iil§,liülát
kihelvezniaz E.dész ut<a és a vérkútiútkereszteződésébé,
B!dapest, 2017. május
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