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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Szent Imre-kertváros lakói és a Halmi-erdő környezetében élők néhány napja értesültek arról, hogy a               
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata megbízásából több mint másfél éve         
folynak az engedélyezési eljárások a Flór Ferenc utca teljes hosszának aszfaltburkolattal történő            
ellátása érdekében. 
 
Tájékozódásunkra a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági         
Osztályán elmondták, hogy az önkormányzat számos útfelújítási kérelemmel együtt adta be a Flór             
Ferenc utcára vonatkozó kérelmét is. 
 
Nem kételkedünk abban, hogy az önkormányzat az európai uniós források hatékony felhasználása            
mellett a lakosság lakókörnyezetének javítását is szem előtt kívánja tartani az útfejlesztéssel, hiszen             
általában a lakók örömmel fogadják a földút aszfaltozását, azonban jelen esetben más a helyzet. 
 
A Flór Ferenc utca funkciója a kerületi utakhoz képest speciális: a környéken élők kérésére korlátozott               
behajtású utcává alakított utca, ahol főként futók, kerékpározók, gyermekeikkel sétáló szülők és            
kutyasétáltatók élvezik az erdő közelségét, a csendes, nyugalmas, esztétikus környezetet. A Flór Ferenc             
utca olyan sétálóutca, ahová a kerületből, a fővárosból és annak egyes vonzáskörzeteiből kizárólag e              
különlegessége miatt érkeznek nap mint nap emberek, s ahol háborítatlanul játszhatnak,           
szaladgálhatnak át az erdőbe az utcában lakó gyerekek. 
 
Mindannyian, akik a természet közelségét továbbra is szeretnénk megőrizni, tiltakozunk az út            
aszfaltozása ellen, s kérjük az önkormányzatot, hogy álljon el e szándékától. Az elmúlt néhány napban               
a mellékelt aláírásgyűjtő ívek szerint eddig beérkezett tiltakozó aláírásokat levelünkhöz mellékelten           
küldjük Önnek.  
 
Végső esetben nincs kifogásunk azonban az ellen, ha az utca teljes hosszát korlátozott behajtású,              
térkővel valamint részben futóknak és kerékpárosoknak kialakított speciális útfelülettel borított          
sétálóutcává kívánja az önkormányzat átalakítani, esetleg padok és szemétgyűjtők elhelyezésével, s           
erre a rendelkezésre álló európai uniós forrást is fel lehet használni. Kérjük, hogy a sétálóutca               
kialakítása esetén a sétány szélessége a jelenlegi útszélességet ne haladja meg. 
 
Az építési engedély alapjául szolgáló tervben az esővíz elvezető árok megépítését támogatjuk. 
 
Kérjük továbbá, hogy az építési engedély jogerőre emelkedésének időpontját megelőzően az           
önkormányzat hívjon össze lakossági fórumot az ügy részleteinek tisztázása érdekében. 
 
 
Budapest, 2015. április 16. 
 
Üdvözlettel: 
 
A Flór Ferenc utca környezetében élők, sportolók, óvodások, iskolások és szüleik, nagyszüleik, a mellékelt              
aláírások szerint 


