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Tisáelt Takács Lászlőné|

Köszönöm a zajkibocsátásihatárffiékek betartásávalkapcsolatos megnyugtatő vál,aszát, eddigi intézkedéseit
és örülök annak, hogy 20l6-ban - amennyiben szükséges - 1esz lehetőség a mérésre.
Nagyon remélem viszont, hogy erre nem is lesz sztikség, mert aszervezőkbelátják, ahatáré:rtékek betartása
nem akadálya a sikeres fesztiválnak - ahogy pl. a budapesti Sziget Fesztivál is változatlanul egyre
sikeresebb -, viszont mindenki élvezheti a szabályos erősítésű koncerteket egészségkarosodás nélkiil.

Köszönöm a fesztivál szervezésével kapcsolatos kérdéseimre adott részletes tájékoztatását is.

Nagyon örülök, hogy a fesztiválból szárrnazőnan elhanyagolható bevételt - a korábbi időkkel ellentétben -
az Önkorm ányzat fejlesztésre kívánj a fordítani.

Személy szerint azt tapasztalom, hogy a fesáiváll aI járő teherforgalom nagyon komolyan tönkretette a falu
útburkolatait.

Konkrétan az énitgatlanaimat érinti a Tílzoltőszertétrtő| aKalapos hídig terjedő aszfaltozott útszakasz
kátyusodás a és az útszegély letöredezése a Malomsziget felé vezető foldút leágazásánál.
Ez a fildút részben a patakmeder kotrása utrán, illetve a fesztivál alatt akukásautó és a mobil-wc-tisztító
autó napi terhelésétől teljesen eldeformálódott és hasznáIhatatlannávált. Esős időben még gyalog is nehezen
jérhatő sártenger.
Kihasználnám a lehetőséget, hogy jelezzem: nagy sziikség lenne azír/rszegéIy megjavítására és a foldút
egyengetésére és murvázáséra (nern ernlékszem, hogy ez utóbbira az elmű|t 10-20 évben volt-e példa).

Csatolok harom múlt heti képet, atrtj jelzi a problémát.

Nem fudom, kinek a hatásköréb e tartozlk annak a problémának qkezelése, hogy a Kossuth u. 55. eLőtt az tn
attrtyirakeskeny, hogy nagyobb autók szinte ahéntnk falát súroljrák, amikor elhaladnak.
Volt példa arra, hogy a fcíútról a Kalapos híd felé lekanyarodó, nyilvtán a megfelelőnél gyorsabban haladó
autón, a rosszul rőgzitett csatornacsövek végighúzták ahémltlk falát és betörték az ablakunkat. Mióta azutat
aszfaltozták és ez nagyobb sebességet tesz lehetővé, folyamatosan rettegünk attól, hogy előbb-utóbb valaki
a kanyarban a házunknak repül. Ez csak valamilyen hatékony sebességkorlátozással pl. fekvőrerrdőr
lehelyezésével lenne megelőzhető.Ugyanigy balesetveszélyes az,hogy abejárati kertkapunkbőI azonnal a
kapuból nern jól belátható úttestre kell kilépni. Egy fekvőrendőr - .vagy útburkolati jelzés ezeíL a veszélyes
helyzeten is j avíthatna.

Kérern az g_tj3yí!e§9$a,| és_ 5ePes!égkorlátozással kapcsolatos felvetéseimet, ha ne.m az ön hatáskörébe
tartozik, töábbítsiü iTléiéfiéséknék. -
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