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Tisztelt Lőrincz György Polgármester Úr! 

 

Megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adjuk Jánossomorja város közigazgatási területén az állami 

kezelésű utak felújításairól, fejlesztésekről, valamint a fenntartási munkákról: 

 

Társaságunk az állami tulajdonú közutak kezelését ellátó társaságként településük közigazgatási 

területén futó 86. számú Rédics – Szombathely - Mosonmagyaróvár másodrendű főút, 8508. sz. 

Jánossomorja-Várbalog összekötő út, 8507. számú Jánossomorja – Országhatár összekötő út, 

85107. számú Hanságfalva bekötőút és a 85308. számú Jánossomorja állomáshoz vezető út 

kezelője. A kezelési feladatok ellátásának alapja az Államot képviselő Innovációs és Technológiai 

Minisztériummal kötött Támogatási Szerződésünk. 

 

A kezelési feladatok részét képező üzemeltetési- és fenntartási feladatokat a területileg illetékes 

Mosonmagyaróvári Mérnökségünk látja el. A mérnökség végzi jellemzően – egyéb más feladatok 

mellett - a közutak Országos Közutak Kezelési Szabályzata szerinti téli járhatósága feltételeinek 

biztosítása feladatait, a burkolat állapotának rendszeres javítása feladatait, az útmenti növényzettel 

kapcsolatos teendőket, a közúti jelzésekkel kapcsolatos feladatokat, rendszeres útellenőrzést 

és egyéb más, a szerződésben előírt teendőket. 

 

Jánossomorja közigazgatási területére eső, kezelésünkbe eső utakon ezen feladatokat 2020-2021. 

évben is elláttuk a vonatkozó Támogatási Szerződés tevékenységünkre vonatkozó előírásai 

és a rendelkezésünkre álló források figyelembevételével.  

Ennek keretében a 86. számú másodrendű főút Mosonszentpéteri városrészén a Temető utcai 

csatlakozás környezetében mintegy 60 méteres szakaszon a jelentősen deformálódott burkolat 

javítását is elvégezte Mosonmagyaróvári mérnökségünk, mely lokális pályaszerkezet cserével, új 

két rétegű aszfaltburkolat építésével valósult meg. 

 

Tiszában vagyunk a 8508. sz. út állapotával, azon rendszeresen végez lokális úthiba elhárítási 

feladatokat 

az illetékes mérnökségünk. Az út átfogó felújítása egyelőre sajnos egyetlen programunkban sem 

szerepel, reméljük a közeli jövőben sor kerülhet erre is. Az út Jánossomorjai szakaszán mintegy 

640,0 méteres szakaszon tudtunk eddig burkolatfelújítási munkát végezni a Magyar Falu Program 

keretében és bízunk a lehetséges folytatásban. 

 

Megyénkben megkezdődtek az éves burkolati jel felújító festési munkálatok, ennek keretében 

a települést érintő útszakaszok közül a 86 sz. főúton és a 8508. sz. úton van lehetőségünk 

a burkolati jelek (nem teljes körű) felújítását elvégezni, külső vállalkozó bevonásával. 

 

Társaságunk bonyolításában folyamatban van a Mosonmagyaróvár – Jánossomorja közöti kerékpárút 

terveinek elkészítése. A megvalósítandó kerékpárút bekerültek a „Térségi jelentőségű kerékpárutak” 



 

a 345/2012 Korm. rendelet mellékletébe a 210/2021. IV.29. Korm. rendelettel történő módosítással. 

A tervezés során egyeztetéseket tartunk Önökkel, a legkedvezőbb kialakítás érdekében. 

  

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását. 

 

Győr, 2021. október 01. 
 

 

 

 

 

……………………… ……………………… 

Kecskeméti Attila Szabó Bernát 

megyei igazgató osztályvezető 

 


		2021-10-01T07:59:08+0200
	Kecskeméti Attila István 50b7d453870ecd44929c198820f5130731add8d0


		2021-10-01T08:41:21+0200
	Szabó Bernát 4f60d4f646dc414e84a09d8c726d6de966cbf520




