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Tisztelt Polgármester Asszony !

Győr Megyei Jogu Varcls Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében trimogatást nyert az

.,Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött" (KÖZOP-S.5.0-09-11-2011-

0005) és ,.Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerónek átalakítása" (KÖZOP-5.5.0-

09- 1 1 -20 1 1 -0006) című pályázataival.

A projektek keretében Győrben és környékén 2012. október-december között utaskikérdezés,

utasszámlálás, héntartásfelvételek, valamint kordonfelvételek elvégzésére is sor kerül, amelyeket Győr

Megyei Jogú Város Önkorrnányzatantegbizásából a FÓMTERV Zrí. és ENVECON Kft. konzorciunr

megbízólevéllel rendelkező munkatársai és alvállalkozói végeznek el a célterületen.

A háztartásí'elvételek során felmérésre kerülnek a Győrben és annak környékén élők közlekedési

szokásai. A konzorcium megbízásaból a felvételeket a H-Reports Kft. bonyolítja, A kutatás célja a

családok előző napon tett útvonalainak a megismerése, arurak érdekében, hogy a kutatási adatok alapján

Győr város és elővárosi közlekedésének színvonalát emeló intézkedések születhessenek. Ez a kutatás

kiterjed Ásvanyráró kiizség területere is.
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A felvételek összhangban varurak a hatályos. irrárryadó jogszabályokkal, különösen, de nem

kizárólagos an az alábbrakkal:

. l9g2. évi LXVI. törvény - a polgárok személl adatairrak és lakcímének nyilvántartásáról;

továbbá az ennek végrehajtásáról rendelk ező 146l1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

. 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen iz|etszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

. 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.):

. 2001. évi CVil. törvény * az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalonrmal összefi,iggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

. 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.);

. 2011. CXn. törvény - az információs önrendelkezési jogíól és az információszabadságról;

A felvételek végrehajtására 2012. november hónapban kerül sclr, rrrintegy 200 háztartás személyes

felkeresésével.

Ahhoz, hogy a yalós utazási igényeket figyelembe vevö. Győr városa és elővárosa közlekedésének

színvonalát emelő intézkedések születhesseneko kérjük Örröket" segítsék a kérdezőbiztosok munkáját!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, a lakosság és az illetékes szervek tájékoztatását!

Győr, 2012. oktőber27.
Tisztelettel:


