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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Befejeződik-e a Miniszter úr által megígért legkésőbb 2006-os határidőre a Fehérvári út
Ipar út és Mészáros Lőrinc út közötti szakaszának felújítása, és elkészül-e addigra a
Mészáros Lőrinc úti csomópont korszerű, a közlekedésbiztonság szempontjából
nélkülözhetetlen átépítése, vagy egy betartatlan miniszteri ígéretnek leszünk tanúi?" címmel
a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtaní dr. Kóka János miniszter úrnak . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

2004. novemberében jogos lakossági panaszok megoldása érdekében írásbeli kérdéssel
fordultam Önhöz. A K!12608 . számú levelemben a Győr-Jancsifalu városrészben a 81-es főút
Győr városi szakaszán a Fehérvári úton nap mint nap átdübörgő személy és tehergépjármű
forgalom okozta problémákra hívtam fel a figyelmet . A környéken élők továbbra is
szenvednek a túlterhelt útszakaszon a kamionok, személygépkocsik által okozott zaj- és
levegőszennyezéstől . Az úttest balkáni állapotú, az egyik gyár téglakerítése kifejezetten
felerősíti a gödrös-kátyús úttesten és a rossz csatornafedeleken átszáguldó autók okozta
csattanásokat, amitől pihenni szinte lehetetlen, de a közlekedésbiztonsággal is komoly gondok
vannak, mert a gyalogosok és kerékpárosok áthaladása a forgalmas úttesten - jelzőlámpás
segítség nélkül - szinte „bűvészmutatványnak" számít . Hosszú távon megoldást a lakók
nyugalmának és a rezgésektől repedező ingatlanok megóvása érdekében a Győrt Keletről
elkerülő út megépítése jelentene . Sajnálatos tény, hogy a kormányzat és az önkormányzat
hozzáállása még arra sem ad esélyt, hogy legalább döntés szülessen ezen útszakasz mielőbbi
megépítéséről, de addig is törekedni kell a lakók - a körülményekhez képest - jobb
életminőségének biztosítására . Ezért töltött el némi bizakodással az egy évvel ezelőtti
levelemre írt válasza, melyben kijelentette, hogy az útfelújítás és a Mészáros Lőrinc úti
csomópont átépítése legkésőbb 2006-ig befejeződik . Idézem: „A győri Fehérvári út
problémáinak megoldására irányuló készségünket eddigi intézkedéseink igazolják . A
problémák megoldását a szóban forgó útszakaszon jelenleg gyors és hatékony módon nem
újabb nagyberuházás végrehajtásával, hanem forgalomszervezési és forgalomtechnikai
eszközökkel, valamint helyi útjavításokkal, karbantartásokkal lehet orvosolni, amelynek során
a városi közlekedést helyi eszközökkel lehet szabályozni . Tájékoztatom továbbá a Képviselő
urat, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht . a Fehérvári útnak az Ipar
út - Mészáros Lőrinc út közötti szakaszának felújítását előkészítette . Ennek keretében az
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útszakaszon új burkolat készül és a Mészáros csomópont is átépítésre kerül . A jelenleg rosszul
észlelhető gyalogos átkelőhely felfestésének megújítására már intézkedés történt . Az
útfelújítás legkésőbb 2006-ra befejeződik ."

Az Fehérvári út mentén élő emberekkel együtt optimistán vártuk a 2005-ös évet,
hiszen a legkésőbb 2006 évi befejezés jelenthetett volna akár idei megvalósulást is, ám
megdöbbenésünkre a Kisalföld című megyei napilap 2005 . november 9-én arról számolt be,
hogy 2006-ban sem a csomópont átépítés, sem a burkolat felújítás nem fog megtörténni . A
napilap forrása az a miniszter úr által XI-3/1624/4/2005 számú 2005 . szeptember 30-i
keltezésű levél, melyben miniszter úr azt írja az egyik panaszos lakónak, idézem : „Ennek az
útszakasznak és a csomópontnak az átépítését legkorábban 2006 . évben lehetett volna
elvégezni, de a rendelkezésre álló források ezt nem teszik lehetővé ."

Várom szíves válaszát,

Budapest, 2005 . november 11 .

dr. Szaká Imre
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