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Tisztelt Elnök Asszony!

„Milyen módon tudja elősegíteni, hogy a Fehérvári út Szigethy Attila út és a Vágóhíd utca közötti
szakaszán csökkenjen a forgalom, illetve mikor várható, hogy a balkáni útállapotok helyett európai
szintű útburkolaton, megfelelő közlekedésbiztonsági elemekkel kiegészülve bonyolódhasson a
forgalom?" címmel a Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok feltenni dr . Kóka János miniszter úrnak,
melyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hetekben rendszeressé váltak a győri közlekedés áldatlan állapotával kapcsolatos híradások a helyi
médiában, valamint egyre sűrűbben fordulnak képviselőikhez a forgalmas utak mellett lakó állampolgárok
jogos panaszaikkal . Legutóbb Györ-Jancsifalu városrészből több száz állampolgár levélben hívta fel a
figyelmemet 81-es főút Győr városi szakaszán a Fehérvári úton nap mint nap átdübörgő tehergépjármű
forgalom okozta problémákra . A rendkívüli zaj- és levegőszennyezés mérséklésén csak csekély mértékben
segít az útszakaszra kihelyezett, 22 és 06 óra között 30 km/h maximális sebességet előíró közlekedési táblák
sora, hiszen a gépjárművek jelentős része nem tartja be ezen előírásokat . Ráadásul a táblák kihelyezésétől
sem éjjel, sem nappal nem csökken az elviselhetetlen forgalom. Az útvonal túlterhelt, a sok jármű, -
különösen a kamionok és nehézgépjárművek - zaja zavarja a lakók nyugalmát, veszélyezteti a gyalogosok,
kerékpárosok biztonságát, csökkenti az épületek értékét és épségét, komoly környezetszennyezési tényezőt
jelent. A lakók beszámolója szerint repedeznek a házak, az állandó rezgésektől megmozdulnak a berendezési
tárgyak, a Graboplast-gyár téglakerítése rendkívüli módon felerősíti a balkáni állapotú gödrös-kátyús
úttesten és a rossz csatornafedeleken átszáguldó járművek okozta csattanásokat. Ezen kívül a Fehérvári útra
a kis utcákból - Zombor u., Otthon u . Katona u. stb . - kikanyarodni csaknem lehetetlen, gyakran alakulnak
ki emiatt balesetveszélyes jelenetek, sőt, még a kialakított kerékpárúton sem lehet senki biztonságban az
őrült forgalom miatt . A gyermeküket sétáltató kismamák és a lassabban közlekedő nyugdíjasok számára
„bűvészmutatványt" jelent, ha át akarnak kelni az úttest egyik oldaláról a másikra, hiszen sem
forgalomlassító, sem az áthaladásukat segítő jelzőlámpa nincs a környéken, de még a gyalogátkelőhely
festése is rendkívül megkopott .

Tisztelt Miniszter Úr!
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A lakók panaszát és elkeseredettségét megértem, hiszen mindennapi életüket keseríti meg, veszélyezteti ez
az áldatlan állapot . Ők csak bizakodnak abban, hogy mielőbb eljön az az idő, amikor nyugodtan léphetnek ki
az utcára, illetve annak reményében hajtják álomra fejüket, hogy pihenni is tudnak . Országgyűlési
képviselőként tenni is szeretnénk azért, hogy ez ne csak álom, hanem elérhető valóság legyen .
Ezért kérdezem tisztelt Miniszter Urat : Milyen módon tudja elősegíteni, hogy a Fehérvári út Szigethy
Attila út és a Vágóhíd utca közötti szakaszán csökkenjen a forgalom, illetve mikor várható, hogy a
balkáni útállapotok helyett európai szintű útburkolaton, megfelelő közlekedésbiztonsági elemekkel
kiegészülve bonyolódhasson a forgalom?
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