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A MozgÓskorlÓtozottok EgyesÜletének Orszógos Szövetsége nevében Wintermontel Zsolt pol_
gÓrmester Úr részére megkÜldött ÓllósfoglolÓst megvizsgóltom, és o követk ezőkről tójékoztotom:

Az M3-os metróvonol felÚjítÓso o Fővórosi ÖnkormÓnyzot megrendelésére, o Budopesti Közleke-
dési Központ előkészítésében és lebonyolítósóbon megvolósuló beruhózÓs. omely Óllomi és fó-
vÓrosí költségvetési fonÓsokból, esetlegesen részleges Európoi Uniós finonszÍrozÓssol kiegészítve
volósul meg.
Ujpesi Onkormónyzoto természetesen minden tekintetben tÓmogotni kívÓnjo o mozgósukbon
korlÓtozott emberek okodÓlymentes közlekedésre irÓnyuló kérését és készen Óllunk oz ágyÜttmÚ-
ködésre, de o beruhÓzóssol kopcsolotos döntések előkészítésére és meghozotolÓro kizórólog o
FővÓrosi Közgyulés jogosult.

A projekttel kopcsolotbon jelenleg o következó informÓciók Óllnok rendelkezésÜnkre:
Az M3-os metróvonol rekonstrukciójo sorón kicserélik oz Óllomósok mozgólépcsóit, kijovítjÓk o
szigetelést, kicserélik oz óromellÓtÓsirendszereket, o vilÓgítÓsi berendezéseket, kivóltjÓk és kiépítik
o felszíní közmŰveket, egyes ÓllomÓsokon pedig lifteket építenek be. A tervek szerint o jelenleg is
okodólymentes ÁrpÓd híd és KőbÓnyo-Kispest ÓllomÓsok mellett ÚjpestKözponi, Újpe"st_
Vóroskopu, o Gyöngyösi utco, Forgóch utco, Lehel tér, Nyugoti pÓlyoudvor, Deók Ferenó tér,
Nogyvórod tér, Népliget és Hotór Út Óllomósok kopnok liftet.
A felÚjíÍós elsŐ Üteme 20]r7 szeptemberében kezdódik, és oz észoki vonolszokoszt, vogyis o Dózso
György út és Újpest-Központ közötti hot ÓllomÓst érinti. A teljes metróvonol felÚjítóso 2O2O elsŐ
negyedéig készÜlel.

Tisztelettel kérem, hogy minden tovÓbbi, metró-felÚjítÓssol kopcsolotos kérdésÜkkel forduljonok o
beruhÓzÓssol kopcsolotos döntéshozotolro jogosult FővÓrosi ÖnkormÓnyzot felé.

Budopesi, 2017. ovgvsztus 22.
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