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Tdrw: Szombathely vdros kÓ{orgalmú autóbusz-kazlekedés menetrend módosítására szakmai
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Tisztelt Polgármester Ur !
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Városfejlesztési és Üzemeltetési osztóly 520]7-26/20]0. sz. levelében megfogalmazott szakmai
é s t me gv i z s gál t at t am' er e dm é ny ér ő l az al ább i t áj é ko zt at á s t ado m
;

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének - mint a közforgalmú autóbusz-közlekedés
ellótásértfelelősének - 232/2009' (IV'30.) Kgy. sz. határozata alapján 2009' június 16. napjától cca.
] ]oÁ-os menetrend racionalizítlás kertilt végrehajtítsra, amely - mivel jelentősen érintette Parkerdő
autóbusz-közlekedését is - természetesen az érintett utazóközÖnség számára érdeksérelemmelis
járhatott.

A széles társadalmi

és politikai konszenzus eredményekéntkialakított 26-os viszonylatszámú iárat
menetrend kidolgozásánál elsődleges célunk a kellemetlenségek minimalizálása volt, azonban a
nagy volumenű járatszóm csökkentéssel megvalósított - és a Közg,,űlés által elfugadott szolgáltatósi kínálat valamennyi érintett utas utazási igényéttermészetesen nem tudta maximiilisan
kielégíteni.

A jelenleg ,lrvényben lévő menetrend Gyebrovszlgl Jónos képviselő Úr áttat benyújtott, 284 érintett
- többségében nyugdíjas - utas aláírásával alátámasztott kérelem alapján kerah bevezetésre'
Városfejlesztési és Üzemeltetési osztóly óltal megküldatt levelek alapjiin megfogalmazóc]ott

A

lakossági igények és elvárósok jelentős mértékbeneltérnek a fenti beadványtól, ezért a valós
utazási kereslet ismerete nélkül, a - a többség által kedvező - menetrend módosításra szakmailag
nem tudunk érdemi, alternatív javaslatot tenni.

A jelenleg érvényben lévő menetrend bórmilyen jelentős volumenű változtatásónál azonban fontos
mérlegelésiszempontnak kell lennie, hog,, a menetrend-átalakítdst az autóbuszok hatékony - teljes
üzemidőre kiterjesztett - foglalkoztatósa miatt csak komplexen lehet vizsgálni.
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Tisztelt Polgórmester Úr !

Javaslom, hogy a Parkerdőbe irányuló valós utazási igényeket ajónlatos és ésszerű lenne egy
lakossági forum keretében felmérni, ahol tórsaságunk képviseletét igény esetén természetesán
biztosítom. Itt lehetőség nyílna a többség igényeinek pontos megismerése mellett, annak
menetrendbe illesztési lehetőségétis azonnal tisztázni.

Szombathely, 20
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Másolatban kapia; Németh Kólmán Úr alpotgórmester

9700 Szolnbathely. Krlrnicndi úI92.
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