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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

Budapest IX. kerület Ferenc tér 10. számmal szemben, a park területén lévő játszótér út felöli oldalán, a 
szervizjárda és a zöld terület határvonalában, 2 x 20 méter hosszban, 1,2 – 1,4 méter magas, a játszótérről 
kiszaladó gyermekeket védő kerítés létesítése javasolt. A 40 fm kerítés kivitelezési költsége, típustól függően 
bruttó 550.000 -1.160.000,-Ft között várható. 
 
Budapest IX. kerület Ferenc tér 2 szám előtti útpályán, a közútra engedélyezett 30 km/h sebesség betartatása 
érdekében, sebességcsökkentő műanyag borda telepítése szükséges, ennek színe és kialakítása miatt 
könnyen észlelhető, eltér az útpálya térkő burkolatától. A műanyag burkolatú sebességcsökkentő küszöb 
telepítésének költsége a FESZOFE Kft. árajánlata alapján, 3,5 m hosszt és szükséges táblázást figyelembe 
véve, bruttó 380.685,-Ft. 
 
Budapest IX. kerület Thaly K. utca (Vendel utca –Tűzoltó utca közötti szakaszon) az útpályán, gyakoriak a 
gyorsan hajtók és egyben tekintélyes a gyalogosforgalom nagysága. A balesetveszély megelőzése érekében 
célszerű lenne a sebességet 30 km/h –ra lecsökkenteni és azt, térkő burkolatból készülő, sebességcsökkentő 
küszöb létesítésével kikényszeríteni. A térkő burkolatú sebességcsökkentő küszön telepítésének költsége a 
FESZOFE Kft. árajánlata alapján, 3,5 m hosszban, 1,7 m szélességben, a szükséges tábla kihelyezésével 
együtt, bruttó 221.285,-Ft. 
 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a játszótér körüli kerítés és a sebességkorlátozó küszöbök létesítéséről 
dönteni szíveskedjenek. 

 

Budapest, 2014. március 12. 

Martos Dániel s.k. 
elnök  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ferenc 
téri játszótér körüli kerítés létesítését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg.  

 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ferenc 

tér 2. szám előtt 1 db műanyag sebességcsökkentő borda létesítését támogatja, és egyben felkéri a 
Polgármester Urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési 
sor terhére tegye meg. 

 
3. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Thaly K. 

u. 48-50. számok előtt, 1 db térkő vagy aszfalt anyagú sebességkorlátozó küszöb létesítését 
támogatja, és egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket 
a 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 15. 


