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2021. szeptember 30-i ülésére 

 

A Bajcsy- Zsilinszky útca három zebrája és a Kartal utcai zebra azonnali felfestése ügyében.  

 

 

Kérem a testületet, hogy döntésével gyorsítsa meg a hónapok óta húzódó probléma 

megoldását. Az említett négy zebra hiánya balesetveszélyes, életveszélyes, így az itt élők 

nap mint nap komoly veszélyben vannak. A Kartal utcai zebrán történt baleset is, ahol egy 

kislányt gázoltak el. Elviekben a munkára van pénz, szerződéskötés történt mégis 1 hónapja 

nincs változás. Kérem a Hivatal vezetőit, hogy azonnal oldják meg ezt a problémát! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntést hozni 

szíveskedjen.  

 

 

Kelt: Pomáz, 2021. Szeptember 29. 

 

Sipos Zoltán 

Képviselő 



Melléklet 

 

Email váltások sora: 

 

 

 

Zoltán Sipos 

<zoltan.sipos.pomaz@gmail.com> 
 

2021. júl. 

15. 17:43 

 

 

 

címzett: 

vincze.istvan  
 

Kedves István! 

Kérlek, a megbeszélésünk kapcsán nézd meg, hogy a zebra felfestés benne van-e a te 

táblázatodba, illetve a Közútnál megérdeklődnéd, hogy az út végére lehet-e tükröt tenni? A 

tárgyban szereplő Bajcsy Zsilinszky útról van szó. 

 

Köszönöm! 

 

 

 

Zoltán Sipos 

<zoltan.sipos.pomaz@gmail.com> 
 

2021. aug. 

10. 20:28 

 

 

 

címzett: 

vincze.istvan  
 

Üdvözlet! 

 

Várom a választ! 

 

 

vincze.istvan@pomaz.hu 

<vincze.istvan@pomaz.hu> 
 

2021. aug. 

11. 11:01 

 

 

 

címzett: én  
 



Kedves Zoltán ! 

A Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomtechnikai tükör kihelyezése a jelenlegi forgalomtechnikai 

felülvizsgálatnak is a tárgya, ezzel kapcsolatban tegnap tartottunk egy egyeztető 

megbeszélést a vállalkozóval, ennek helyét, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel való 

egyeztetést a vállalkozó folytatja le. 

A zebrák újrafestésére az elsők között kerül sorra. A nyertes vállakozóval (annak 

szabadsága miatt) a szerződéskötés várhatóan a héten, esetleg a jövő héten fog 

megtörténni. 

Megértő türelmedet köszönöm. 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

Zoltán Sipos 

<zoltan.sipos.pomaz@gmail.com> 
 

 
2021. szept. 

12. 10:36 

 

 

 

címzett: Vincze  
 

Kedves István! 

Kérném szépen a vállalkozó elérhetőségét! 

Mind a zebrák ügyében, mind a tükör kihelyezése kapcsán. 

Üdv Zoltán  

 

 

 

vincze.istvan@pomaz.hu 
 

2021. 

szept. 13. 

10:30 

 

 

 

címzett: én  
 



Kedves Zoltán ! 

A forgalomtechnikával kapcsolatos szerződés augusztus 31. napján lett aláírva. A 

vállalkozónak 120 napja van a szerződés teljesítésére. 

A útburkolati jelekkel kapcsolatos vállalkozási szerződés több módosításon van túl, de még 

nincs aláírt szerződés, remélhetőeleg a héten sor kerülhet az aláírásra. 

Köszönettel: 

 

Szóbeli kérésemet, azaz, hogy a Kartal utcai zebra előzményeit az Osztályvezető úr küldje el 

a részemre, bár felírta, a mai napig ennek nem tett eleget.  

Kelt: Pomáz, 2021. 09.29.                 Sipos Zoltán, képviselő 

 

 


