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Előterjesztés száma: 115/2020.

NYILT ÜLESENtárgyalandó!
A határozatijavaslatelfogadásához
eevszerűtobbségszükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási,Településfejlesztési és Kozbiztonsági Bizottság 2020. június 22-i,
valamint a PénzügyiésEllenőrzésiBizottság2020. június23-i ülésére
Tárev: Előterjesztés a Kávai út forgalomcsillapításával kapcsolatos lakossági javaslatok
tárgyában.

Tisztelt Bizottságok!

Jelen előterjesztéshez mellékelem a Polgármestemek és a Képviselő-testületnek cimzett 2020.
június 11-i kérelmet, indokolásávalés lakosságialáírásaival együtt.

A kérelemmel kapcsolatbanjelen pillanatban az alábbiakattettük, illetve javasoljuk a kérések
sorrendjének megfelelően:

l. / a. ) Megkerestük a Magyar Közút Zrt-t, hogy az M4-es Pilis-Monorierdő felé lehajtó ágán

találhatókörforgalomnála Pilistáblátmeghagyvaa Monorierdötáblaaláa PilisCentrum táblát
helyezzenek ki értelemszerűen az előre jelző tábla cseréjével egyidejűleg. Természetesen
helyszini bejárást isjavasoltunk, melyjavaslatra eddig nem érkezett válasz, figyelemmel arra a
tényre, hogy a Magyar Közút Zrt. ezt megelözö válaszában azzal "nyugtatta meg" az

Önkormányzatot,hogy a népszerűútvonaltervező programok Pilis megközelítéséhez a 3123.
jelü, Monorierdő felé vezető utat ajánlják fel, úgy gondoljuk ez nem elegendő.
b. ) Tekintettel arra, hogy a 4606-os Káva felől Pilis felé vezető út kezelői joga (tulajdonjoga

még nem) az Önkormányzathoz került, nincs akadálya a 7, 5 tormás súlykorlátozó tábla
kihelyezésének, mivel az ezt szabályozó önkormányzati rendeletben a súlykorlátozással nem
érintett utak felsorolásában a Kávai út nem szerepel (tekintettel arra, hogy a rendelet
megalkotásakor a Magyar Állam tulajdona volt az út, melynek kezelöje a Magyar Közút Zrt.)

így azövezetibesorolásokbanmegtalálhatóKávaiútautomatikusan,rendeletmódosításanélkűl
7,5 tonnás súlykorlátozás alá esik, csak valóban a táblákat kell kihelyezni. A táblákat
megrendeltük. Nem tartom célravezetöneka Pennybe irányulóáruszállítás forgalmát a Kávai
útra terelni, sokkal egyszerűbb a soförök számára is, ha az a 3123-as és a 4-es föút
igénybevételével történik.

c. ) Tekintettel arra, hogy a Kávai út a település 4-es főúton túlfekvő részének gyűjtőútja,
amelyen több közintézmény ésszámos üzlet is található, sebességcsökkentésre nem a 30 km/hs értékhatárt, hanem a 40 km/h-s értékhatárt javasolom, a forgalom folyamatos biztosítása
érdekében. Felmértük, 23 db sebességkorlátozó táblamegrendelésére van szükség.

d. ) Bár a kérésben nem szerepel, célszerü az intézkedések konfa-etizálását megelőzően eltérő

napokon és napszakonként kizárólag saját célra végzett forgalom számlálást végezni a
tényleges gépjárműforgalmi adatok ismeretében. Ezt a feladatot a Városgazdálkodási, Ingatlan
és Közterület-fenntartási Iroda munkatársának és a Pilisi Városüzemeltetö Kft. munkatársainak

segítségével elvégezzük.

1. 1 Figyelemmel az I./ c. pont Városgazdálkodási, Településfejlesztési ésKözbiztonsági
Bizottság 2020. június 22-i, valamint a PénzügyiésEllenőrzésiBizottság2020. június 23i ülésére

ban foglaltakra nem biztos, hogy célszerűa Kávai út belterületi hosszábanún. fekvőrendöröket

kiépíteni. A fekvőrendőr általában teljes útszélességben 3, 6 m-4 mx 10 cm magasan kerül
kiépítésre, bontással és megvalósítással becsült költsége 300. 000,- Ftüb. A Kávaiút emlitett
hossza 1.93 km, odatehát38 db fekvőrendőrkellene kiépíteni 11.400.000,- Ft-ért.
3. 1 Sebességmérő berendezés felszerelésére a Rendőrség által javasolt helyeken és a rendőri
gyakorlatnakmegfelelöenkerüljönesetleg sor, amelyen sokkal inkábba 4-es úthozkötődik.
4., Ha ajavaslat ezen pontját fígyelembe vesszük 17 db útkereszteződés található a Kávai út

belterületi szakaszán, azaz 34 db sárgavillogót kellene elhelyezni ésugyancsak 34 db sikánt
kellenekiépíteni továbblassítva ésa balesetveszélyeskereszteződésekbenminimálisraszűkitve
a manöverezésilehetöségetkétegymássalszembenelhaladóautónak.

5., A kért utak teljes kiépítése olyan nagyságrend, melyet a város költségvetése nem tud
támogatm.

6., Az M4-es tervezését megelőzö időszakban az átnézett dokumentumok tanúsága szerint

többszörmegvitatásra keriilt a zajvédöfalak elhelyezésénekkérdése,tekintettel arra, hogy a
bemházás befejezödött az utólagos elhelyezésre sok reményt nem látok, még esetleg
önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalás mellett sem, de a kérés természetesen
továbbitható az autópályaüzemeltetője felé.

Pilis, 2020. júniusl7.
Mala Ferenc
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