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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 10-i ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán 
 
Előterjesztő:  Takács Máriusz, önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
  



            
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, a vágányok bővítése kapcsán a Duna 

mindkét oldalán újratervezték a zajvédő falakat, a budai oldalon figyelembe véve azt is, hogy 

a Kopaszi-gáton új lakónegyed épül.  

A pesti oldalon mi, ferencvárosiak nem vagyunk ilyen szerencsések: a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.-nél tájékoztatása szerint zajvédő falat csak a MüPa melletti részen, a Soroksári 

út és a Duna között fognak építni, a Soroksári út és a Külső Mester utca közé, noha pont ott 

lenne rá szükség, mivel a Vágóhíd utca és Máriássy utca közötti épült és épül Ferencváros új 

városrésze több ezer lakóval. 

Zajártalom szempontjából egyébként is terhelt ez a terület, három főút határolja, és a 

növekedni fog a vasúti forgalom is a jelenlegi fejlesztések következtében. 

A Demokraták Frakciója programjában deklarálta, hogy az új lakónegyed élhetőségének 

megteremtésé megvalósítandó cél.  

Mindezek okán fontosnak tartom, hogy az önkormányzat a leghatározottabban kiálljon a 

terület zajvédelméért és minden lehetséges eszközzel próbálja meg csökkenteni a zajártalmat. 

 Az új városrész lakóinak nevében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa 

előterjesztésemet! 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

Takács Máriusz s.k. 

önkormányzati képviselő 

Határozati javaslatok 

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy kezdeményezze a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.-nél a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése projekthez 

kapcsolódóan zajvédő fal megépítését a Soroksári út és Külső Mester utca közötti 

szakaszon; 

2. felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy vizsgálja meg, milyen további lehetőségek 

vannak a terület zajvédelmére és tájékoztassa erről a testületet. 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


