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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

A  Budapest  IX.  ker.  Dandár  és  Vaskapu  utcai  kereszteződésnél  lévő  játszóteret  használó  gyermekek 
védelmére,  sebességkorlátozó küszöb telepítését kérte a Dandár u. 17. szám alatti társasház, a Dandár utcai 
bejárathoz.

A játszótérnek kettő bejárata van, egyik a Dandár utcára, másik a Vaskapu utcára nyílik, ezért  mindkét bejárat 
védelmét szükségesnek érezzük.
A  játszótér  bejáratainál  30  km/h  órás  sebességkorlátozást  és  az  ezt  kikényszerítő  sebességkorlátozó 
küszöbök létesítését javasoljuk. 

A Dandár utca egyirányú a Mester utca felé, a Vaskapu utca pedig Haller utca felé, a megengedett sebesség 
jelenleg  50 km/h.  A Dandár  – Vaskapu  utcai kereszteződés egyenrangú, így a  jobbról  a  Dandár  utca felől 
érkezőnek van elsőbbsége, ami azt jelenti, hogy a Dandár utcában közlekedő jármű a Soroksári úttól a Mester 
utcáig végighajthat sebesség csökkentés nélkül. 
A Dandár  – Vaskapu utcai kereszteződésben, az elsőbbségadás elmulasztása miatt  már  több  baleset,  (két 
autó összeütközése) fordult elő.
A  Vaskapu  utcába  javasolt  sebességkorlátozás  és  az  azt  kikényszerítő  sebességkorlátozó  küszöb,  a 
kereszteződést is biztonságosabbá tenné.

A  sebességkorlátozó  küszöböket  a  játszótér  bejárata  elé  javasoljuk  elhelyezni,  figyelembe  véve  a 
gépjárművek haladási irányát.

A sebességkorlátozó küszöb készülhet  térkőből és aszfaltból egyaránt, valamint  készülhet műanyag borda is, 
de mindhárom esetben a parkolósávok egy részére is ki kell terjeszteni, hogy ne legyen kikerülhető.  Az utcák 
szélességi mérete miatt az alábbi költségeket lehet  figyelembe venni.

1. Térkő anyagú sebességkorlátozó küszöb. Telepítésének becsült bruttó költsége: 330 eFt.
2. Aszfalt anyagú sebességkorlátozó küszöb. Telepítésének becsült bruttó költsége: 195 eFt.
3. Sebességkorlátozó műanyagborda. Telepítésének becsült bruttó költsége: 185 eFt.

Kérjük, hogy a fentiekre vonatkozóan döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. május 18.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat: 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Dandár utca 17. sz. elé 
tervezett, a ……/2012. számú előterjesztésben  szereplő  …… számú alternatíva szerinti sebességkorlátozó 
küszöb  létesítését  javasolja  a  Polgármester  Úrnak  a  3061  számú  „Városfejlesztés,  üzemeltetés  és 
közbiztonság” költségvetési sor terhére.
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