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Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterne k

„Mikorra várható a Kelenföld-Tárnok vasútvonal megnyugtató fejlesztése? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony !

A Kelenföld-Tárnok vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban fordulok Önhöz, mint a
beruházást bonyolító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t felügyelő miniszterhez. A
vasútszakasz fejlesztése lassan a befejezéséhez közeledik, ugyanakkor a környéken lakó k
között számos vélt vagy valós félelem fogalmazódott meg . Kérem Önt, hogy segítsen
eloszlatni ezeket az aggályokat, amelyek a következ ők.

1. Számos Kelenvölgyben és Albertfalván élő újbudai lakos attól tart, hogy a két

városrészt összekötő , újonnan megépült - amúgy a helyiek által nagyon várt - ké t

aluljáróban nem lesz közvilágítás . Az aluljárók gyakorlatilag elkészültek, azok átadása

a közeljövőben várható, ennek ellenére semmi nyoma nincs annak, hogy várható a

közvilágítás beépítése . A lakók félelmeit állítólag az ott dolgozók is meger ősítették .

Kérdésem a következő: igaz-e, hogy a két új aluljáróban nem lesz közvilágítás, illetv e
amennyiben ez igaz, van-e még lehet őség a projektet ezzel kiegészíteni ?

2. További bizonytalanságot szült az ott élőkben, hogy a gyakorlatilag elkészült aluljáró k
vízelvezetése nem tűnik megoldottnak. Nagyobb esőzések után a víz megreked az

aluljárókban, sokáig használhatatlanná, de legalábbis nehézkessé téve a majdan i

gyalogos közlekedést. Kérem Önt, hogy tájékoztasson, hogy ezek a lakosság i

aggályok megalapozottak-e, vagy az építkezés egy későbbi fázisában megoldódik ez a
vélt vagy valós probléma?



3. Szeretnék továbbá tájékoztatást kérni a Kelenföld-Tárnok vasútvonal fejlesztése sorá n
megépítésre kerülő zajvédő falakkal kapcsolatban, mivel az építkezés jelenlegi,

befejezéshez közeli állapotában úgy tűnik, hogy a zajvédő fal nem lesz teljes, számos
sűrűn lakott terület nem lesz védett a megnövekvő forgalom zajától. A lakosságtól
kapott információim szerint ez a probléma els ősorban a Kelenvölgyi terület bizonyo s
szakaszait érinti .

4. Mikorra várható a teljes projekt befejezése és átadása, mikortól használhatják a
lakosok a két új aluljárót és várhatóan mikorra készül el – a reményeink szerint teljes –
zajvédő fal?

Kérem Önt, hogy segítsen eloszlatni a környéken él ők aggályait, hogy ez a mindannyiunk
számára fontos beruházás a környéken él ők számára is maximális el őnyökkel járhasson .

Albertfalva, Kelenföld és Budafok lakossága sokat tűrt és sokat szenvedett az elmúlt
évtizedekben a vasút forgalma és zaja miatt . Ezek a negatív hatások a jövőben csökkenhetnek
vagy megszűnhetnek, ezért mindannyiunk számára fontos, hogy a beruházás ne csak a hazai
közlekedés és a vasút számára legyen el őrelépés, hanem a környéken élők életminőségében is .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . június 24 .

Sibó Vilmos

országgyű lési képviselő
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