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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Szent Imre-kertváros lakóit és a Halmi-erdő környezetében élőket váratlanul érte a hír idén 
márciusban, hogy a városvezetés úgy döntött, hogy a korábbi évek tiltakozásai ellenére szilárd 
burkolattal kívánja ellátni a Flór Ferenc utcát. 
 
Biztosak vagyunk abban, hogy az önkormányzat a lakosság lakókörnyezetének javítását is szem előtt 
kívánja tartani az útfejlesztéssel, hiszen tudjuk, hogy a kerület számos pontján a lakók örömmel fogadják 
vagy fogadnák a földút aszfaltozását, azonban jelen esetben más a helyzet. Itt tizenkét éve és öt éve is 
szavazók százai kérték, hogy ez az utca maradhasson olyannak, amilyen jelenleg is: csendes, békés, 
helyenként erdei ösvényszerű, a környezetbe illeszkedő kis utca. 
 
A Flór Ferenc utca funkciója ugyanis a kerületi utakhoz képest speciális: a környéken élők kérésére 
korlátozott behajtású utcává alakított utca, ahol főként futók, kerékpározók, gyermekeikkel sétáló 
szülők, kutyasétáltatók, nordic walkingozók 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 
bármilyen szilárd burkolattal történő ellátása 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. Az aláírások gyűjtése azonban jelenleg is tart, és 
valamennyit át kívánjuk adni Önnek azért, hogy személyesen is meggyőződhessen arról, hogy helyi 
választópolgárok százai - köztük jelentős részben a jelenlegi városvezetésre szavazók - tiltakoznak nem 
csak a beruházás, hanem az azt kísérő önkormányzati kommunikáció és titkolózás ellen is. 
 
Kérjük, hogy vegye figyelembe az itt élők, valamint az ide látogató emberek véleményét - ebben segítünk 
az aláírások benyújtásával.  
 
Kérjük továbbá, hogy - figyelembe véve lakótársaink kérését - a Vedres Márk utca és a Flór Ferenc utca 
kereszteződésébe helyezzenek el további útlezáró betongyűrűket annak érdekében, hogy az átmenő 
forgalom megszűnhessen a Vedres Márk utca és a Kolbányi Géza közötti útszakaszon is a Flór Ferenc 
utcában.  
 
Levelünket megküldjük elektronikus úton valamennyi önkormányzati képviselőnek is kérve, hogy a Flór 
Ferenc utcára vonatkozóan ne szavazzák meg a Beruházási Alapokmányt. 
 
Budapest, 2020. szeptember 23. 
 
Üdvözlettel: 
 
A Flór Ferenc utca környezetében élők,  
sportolók, óvodások, iskolások és szüleik, nagyszüleik,  
a mellékelt aláírások szerint 
 
info@ffutca.hu 


