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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
 

 

Tisztelt Bizottság 
 

 
A Budapest IX. ker. Ferenc tér – Bokréta utcai kereszteződésnél lévő játszóteret használó 
gyermekek védelmére, az ősz folyamán fényvisszaverő prizmákat telepítettek, a VVKB 242/2011. 
(VIII.23.) számú határozatunknak megfelelően. A fényvisszaverő prizmák figyelmeztetik, de a 
sebesség csökkentésére fizikálisan nem kényszerítik a gépjárművezetőket.  
A gyalogosok védelmét nem tartom megfelelőnek ezért, a gépjárművek, a KRESZ szerinti 
sebességének kikényszerítésére sebességkorlátozó küszöb építéséhez kérem szíves támogatásukat. 
 
A sebességkorlátozó küszöb helyének kijelölése során figyelembe kell venni, hogy amennyiben két 
prizma sor közé kerül, úgy a mögötte lévő prizmákat takarni fogja, és így azok elvesztik 
fényvisszaverő hatásukat, funkciójukat.  
 
A prizmák funkciójának megtartása érdekében a sebességkorlátozó küszöböt, az első prizmasortól 
legalább 3-4 méterre célszerű elhelyezni. 
A sebességkorlátozó küszöb telepítésének becsült bruttó költsége: 210 eFt. 
 
A sebességkorlátozó küszöb legideálisabb helye a prizmák mögött lenne, de az utolsó prizmasort, 
közvetlenül a védett terület, a gyalogos útvonal elé szokták telepíteni, ez jelen esetben is így történt, 
ezért az utolsó prizmasor és a gyalogos útvonal között csak sebességkorlátozó műanyag borda 
(bevásárló központok parkolóiban használják) telepítésére lenne hely, illetve lehetőség. A 
sebességcsökkentő műanyag borda előnye, hogy nem kell a burkolatot megbontani, azok felűről 
süllyesztett fejű csavarokkal rögzíthetőek. 
A sebességcsökkentő borda becsült költsége bruttó 150 eFt. 
 
A sebességkorlátozó küszöb típusának és helyének kijelölésére az alábbiakat javasoljuk: 

1. Sebességkorlátozó küszöb telepítése a prizmasorok elé. Becsült költsége bruttó 210eFt 
2. Sebességkorlátozó küszöb telepítése a két prizmasor közé. Becsült költsége bruttó 210eFt 
3. Sebességkorlátozó borda telepítése a prizmasorok mögé. Becsült költsége bruttó 150eFt 

 
Kérem, hogy a fentiekre vonatkozóan döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Budapest, 2012. május 4. 
 
     Tisztelettel: 

 
Martos Dániel s.k. 

elnök 
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Határozati Javaslat: 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Ferenc 
téren tervezett, a …../2012. számú előterjesztésben szereplő …….. számú alternatíva szerinti 
sebességkorlátozó küszöb létesítésének költségeit biztosítja a 3203 számú „Városfejlesztés, 
üzemeltetés és közbiztonság” költségvetési sor terhére, és felkéri a Polgármester Urat, hogy a 
megvalósításra vonatkozó szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 


