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Tárqv: Baaton e. n9akórüi kerékpárÚt fPJ esrtés 2ánka

Íi3ztelt PolgárnestéÍ Úr!

2017' lÚ iUs 25-en Egyed tery.zésj szerzódés ke.úll a|áiésla é5 lqyanezPn a napDn
hátályba Á épet "KeókpáÍolqalm étesitményei terve7ése
lerékpálÓs útvonal Ba atonrcíces zanka szakdszán (Psr: B00a'03) enq€deyézés és
kVlte tefuek e késziiése tsnéZés suérzódés keletében'' tá.qybán áz L]T]BER kdzüt
BerUhjzó Kft (konzo.ciumve!c(ó), J TRENÉcoN raíács.dó é9 Teivezó l(ft' (konzor um
taq 5?aIasz tefrezóie) és a N]F z{ között

2r án bdott te.vbirálat jóVáhaqyta au enqedéiye7és
iefudokumeítácóban aÍó!' hÓqY áz
eíqedélyeuési teru ész.evételeknek msqÍeeó javitasái és az énqedéyezés kéreem
benvú]tásáho7 fiéq 9.Útséqes me ók etek Gatolásái köVetóen beaÓható enqedéyÉzési
e!árásla' ÁTÉlVbi.á áton zánka (ozséq onkormányzatán.k képV'seló]é].eute, hoqy több
siákászon i.m éít szerepló mi]szak

aptJkonijktö afent hiVatkozás szánú eVeét

A levélben foq at kkJl
(eókDáÉ9koordiná.i&FőosnáváVa 

' al vél eqyetéfrésbén azalábbjVáasutadjuka zA
2 s.akas. kao.sán fe meíULl kérdésekre'

áta] ónnteí Uták kÓzÚj a
Vélkút _ Dózsa Gvorov burroatá apotának kapcsoatban a sza[aV tervezójének

ncm qénvé bJrkolaGzólesitésse i étvg telles feLÚletű

Fvtássá já.ó beavatkozást' qy e7eken az UL.ákoí fotszeíÚ' loká s Fvitások

A Ráko.z út Dózsa Gyor!y i9 Varkúti Utca kijzijtr szakasza tele! felÚletÚ

A Dózsa cYólqy ukáva párhlzamos a 421 h6z ú telken ' oná ó k.Íékpárút
kiaakitását Rcm azoíban a Dózsa GYdrgy UkáL ek3ruó
nyomvona]v zsgálatta a ábbiak m aü eqy dontéseókészitó
tánUlmányteru készitésót ÓditlÚk e

Haász utca nya.a ótJ ajdoíosai leléiék' hogy a leeniős
kerékpárÓíorgalom miát a Halász eéftékeódtek' ós
e ehetetenÚt J nyaE ók p henése A nyaralótu aJdonosok j.vasatot tettek,
mi5zerint á kelékpárüt nyÓmVonalát át ke éne heyezni a lelenLeg nyomvonal
lolvtátjsatént3aatonsz.oszd VnUsUlcakeresziezódésótó
ídulva a Dózi utd veqyes rolqalmÚ, nJgyobb rést
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beépitetlen szakasz.a, amey eqy
]eqmeredekebb útszakaszt. A V a5or
fóúton ttji!énő átvezeté95e érnék él

KérjÜk lálékoztatásUnk szives elÍooadását'

BÚdáoest, 201a' íebrUár l

ankás erde út' és kivá !a a lelen€q
Utcá végétőla Rákócuiúton lraladva a 71' sz'
a keÍékpáro5ok a ieIenleqi brnqakÖrt zánka
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prolekt roda vezetó9
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