LAKOSSÁGI PETÍCIÓ
Alulírott veresegyházi ingatlantulajdonosok ezúton kérjük tisztelettel Bobál Imréné önkormányzati
képviselőt, hogy a csatolt képviselői előterjesztést személyesen adja elő Veresegyház Város
Önkormányzatának soron következő, 18.00 órakor megtartandó, rendkívüli képviselő-testületi
ülésén, 1. napirendi pontként.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június ………….., 18.00 órai rendes/rendkívüli ülésére
Tárgy: Az M3 autópálya felé vezető, tervezett elkerülő út építése
Készítette: Bobál Imréné önkormányzati képviselő (Ivacs)
Látta és ellenjegyzi: Garai Tamás jegyző
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges
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ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hetekben az ivacsi lakosság jelentős része tiltakozott a tervezett M3 autópálya felé vezető,
Veresegyház külterületét érintő, tervezett elkerülő út megépítése ellen. Annak érdekében, hogy
mindenki számára megnyugtató módon és hosszabb távon rendeződjön az ügy, az alábbi határozati
javaslatok elfogadását kérem, név szerinti szavazással a T. Képviselő-testülettől:
……./2017. (…….) Kt. határozat:
Az önkormányzat – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján – közérdekű adatként hivatalos honlapján rendszeresen és azonnali hatállyal
tájékoztatja Veresegyház város lakosságát az elkerülő út megvalósításának minden fontos lépéséről,
a kapcsolódó dokumentumokat a honlapján közzé teszi (jogszabály által biztosított és egyéb lakossági
véleményezési lehetőségek, fórumok időpontjai és helyszínei, tanulmányterv, környezeti
hatástanulmány, kiviteli terv, engedélyes terv, kivitelezőkkel kötött szerződések, stb.).
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

……./2017. (…….) Kt. határozat:
Amennyiben az elkerülő út megépül, a várható zajterhelés mérséklése érdekében az önkormányzat
kizárólag olyan nyomvonaltervet fogad el, mely a GE Kisrét utcai telephelyétől és az Álomhegyi
tározótól nyugatra húzódik. Ezen nyomvonal megvalósítása esetén is zajvédő fal, vagy azzal
egyenértékű műszaki megoldás épül a zajterhelés csökkentése érdekében. Az út mindkét oldalán
cserjés véderdőt alakít ki az önkormányzat, környezetében pedig sem ipari, sem kereskedelmi vagy
lakóövezetet nem hoz létre. Amennyiben szükséges, az elkerülő út révén tehermentesített
párhuzamos úton olyan forgalomcsillapító intézkedéseket vezet be az önkormányzat, amely az
elkerülő út használatára ösztönöz (pl. új gyalogátkelők kialakítása, 30km/h sebességhatár, stb).
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

……./2017. (…….) Kt. határozat:
A tervezett elkerülő út későbbi túlterhelésének elkerülése, illetve a személygépkocsi állomány
további jelentős növekedésének (lakóterületek kialakítása), és a zöldterület csökkenés
megakadályozása érdekében az önkormányzat – a folyamatban lévő ügyek kivételével – azonnali
hatállyal felfüggeszti új lakóövezetek kialakítását, illetve a lakóövezetekben tervezett
telekértékesítéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
2017. június 8.

Bobál Imréné s.k.
képviselő
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