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BUDAPEST  FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Kör nyezetvédelmi Bizottság

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 338/2011. (XII.20.) 
számú határozatának 3. pontjában felkérte„ a Polgármester  urat, hogy vizsgálja  meg,  hogy a Ráday 
utca 49. sz. elé nagyméretű planténeres növény kihelyezésére van-e lehetőség.”

A  Ráday  utca  49.  szám  előtt,  a  díszburkolat  végén  gyalogos  átvezető  út  van.  A  gyalogos 
útvonalakon a gyalogosokra történő  rálátást biztosítani  kell,  ezért  a nagyméretű planténeres növény 
kihelyezése  helyett,  a  szabálytalan  parkolás  megszüntetése  érdekében,  parkolást  gátló  pollerek 
telepítése célszerű.

A pollerek telepítésére az alábbi változatokat javasoljuk:

1. A díszburkolat  és az aszfaltburkolat  csatlakozásánál,  az útpályában elhelyezett,  a forgalmi 
sáv  melletti  pollerrel  azonos  vonalban,  a  járda  széle  mellett  lévő  pollerekkel  azonos 
magasságban  2  db poller  telepítése  (x-szel  jelölt). Így  az útpályában  lévő  pollerek  és az 
épített kiemelt  sziget közötti területen megszűnne a szabálytalan parkolás.

2. A második  változatban 3 db poller  telepítését javasoljuk,  melyből  2 db az első  változatban 
javasolt  helyeken, a harmadik  pedig az épített  kiemelt  szigetre  kerülne  (x-szel  jelölt),  hogy 
kisméretű  gépjármű  se  tudjon  szabálytalanul  parkolni,  és  a  gyalogútra történő  rálátást 
akadályozni.   

A fenti javaslatokra vonatkozóan, kérjük szíves döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. március 7.

Tisztelettel:
            dr. Bácskai János
     polgármester megbízásából

Madár Éva s.k.
mb. irodavezető

Melléklet: 2db rajz

Határozati javaslat:

1. A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  felkéri  a 
Polgármester  urat, hogy a Bp. IX. kerület  Ráday utca 49. szám előtti gyalogút védelmére  2 
db parkolást gátló  poller telepítésére tegye meg a szükséges intézkedést.

2. A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  felkéri  a 
Polgármester  urat, hogy a Bp. IX. kerület  Ráday utca 49. szám előtti gyalogút védelmére  3 
db parkolást gátló  poller telepítésére tegye meg a szükséges intézkedést.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap.
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