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64 lakos írta alá azt a levelet, melyben a felsőnyáregyházi utak állapotának javítását kérik a
polgármestertől ill. a képviselő-testülettől. Az önkormányzat - a lehetőségeihez mérten - mindent
elkövet annak érdekében, hogy javuljon a közlekedés biztonsága, és az utak minősége, azonban
saját fenntartású útjai karbantartását is nehezen tudja megoldani.
A lakosok kérelmét és Mészáros Sándor polgármester válaszát itt olvashatják:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott Felsőnyáregyházai lakosok az alábbi kéréssel fordulnak Önökhöz:
Az elmúlt évek alatt szomorúan tapasztaltuk, hogy az Árpád út és a Jókai út elviselhetetlenül rossz
állapotában semmilyen érdemi változás, intézkedés nem történt, kivéve a rendszerint hétvégén
(szombat, vasárnap) a KPM által itt-ott ledobott egy-egy lapát mart aszfaltot.
Kérjük a Tisztelt Hivatalt arra, hogy a két nevezett útvonalat az Alsónyáregyházán történt utakhoz
hasonlóan – például Mátyás király út – szíveskedjen megcsináltatni.
Kérjük intézkedésüket arra vonatkozóan, hogy az Árpád úti kisbolttal szemben lévő autóbuszmegálló
környékén található hatalmas gödrök, szinte árkok feltöltésre kerüljenek, mivel esetlegesen a hátsó
ajtónál babakocsival a felszállás lehetetlen.
Kérjük továbbá segítségüket és intézkedésüket arra vonatkozóan is, hogy a két falurészt összekötő
útvonal is hasonlóan legyen kijavítva, mivel jelenleg az átmenő autóforgalom miatt a kerékpárral
való közlekedés életveszélyes.
Mielőbbi intézkedésüket köszönjük.

Tisztelt Felsőnyáregyházi Lakosok!
A felsőnyáregyházi utak siralmas állapotáról írt levelüket megkaptam. Az abban említett utak (Árpád
út, Jókai út, Alsó- és Felsőnyáregyházát összekötő út) nagymértékű, sajnálatos romlását mi is
aggodalommal figyeljük.
Ezen útszakaszok nem az Önkormányzat kezelésében vannak, üzemeltetésük, karbantartásuk a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata! Többször megkerestük már a társaságot az utak kezelésével,
javításával kapcsolatban, és forgalomszabályozás ügyében is. Továbbra is azt állítjuk, hogy az Önök
által is leírt szakaszok olyan mértékben járhatatlanok, hogy ezek a térség legrosszabb minőségű
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útjai.
A témában tárgyalásaink a Magyar Közúttal február 26-án folytatódnak, ahol szeretnénk elérni, hogy
kiemelten kezeljék ezt a problémát, és ne csak átmeneti megoldások szülessenek, hanem történjen
teljes útfelújítás, a szakaszokat szerepeltessék a Magyar Közút által pályázható Európai Uniós
beruházások között.
Egyeztetünk továbbá a kamionok, nehézgépjárművek „kitiltásáról”, esetleges útdíj bevezetéséről is.
Az Önkormányzatnak nincs elég bevétele a saját útjai rendbetételére sem, a Közút kezelésében lévő
utak javítására pedig nem kívánunk önkormányzati pénzeket felhasználni.
A tavalyi évben újítottuk fel a „temetői utat”. Azért is döntöttünk ennek az útnak a helyreállításáról,
mert ez lehetőséget ad a biztonságos kerékpáros közlekedésre a településrészek között – kérem a
bicikliseket, hogy ezt az utat használják.
Az idei évben a településen lévő összes buszmegálló és környezete felülvizsgálatra kerül, ezt
követően pedig elvégezzük a szükséges intézkedéseket, javítva ezzel a közlekedők biztonságát és a
falu arculatát.
Nyáregyháza, 2013. február 18.
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