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Az Országgyűlés Házszabálya 94 . §-ának {2) bskezdéséberr foglaltak szerint hozzám
intézett „Miikor késziil el a Fetsősziőinököt Kébiö►ggyel összekötő út?” című, Kt2453 _
számú írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom :

A magyarországi szlovén települések Szentgotthárd és az országhatár között földrajzilag
viszonylag szűk területen fekszenek. Közúti kapcsolataik azonban az általános eiérhetőség ,
közellátás szempontjából kedvezbtlenek, hiányosak. A 2007 c któbexében megtartott eke&
magyar-szlovén együttes kormányülésen megállapodás született a FeisQSzölnök-Kétvoigy
összekötő út építéséről .

Az 5,2 km hosszú üt a természetvédelmi területen nem építhető meg az országos közutakra
keltelező jellemzőkkel, igy csak egy 4,5 m széles helyi (önkormányzati) út építése tervezett .
A beruházásra költhető forrás azonban kormányzati intézkedés híjén nem állt rendelkezési-e.

Az üt teljes egészében magyar területen vezet» A beruházói feladatokat ellátó Nemzet i
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szlovén partner nélkül igy sikertelenül pályázott az Európa i
Területi Együttm űködés (ETE) támogatására 2009-ben . A megvalósítás tehát csak
költségvetési forrásból lehetséges, amelyhez egyedi kormányzati döntés szükséges .

Az idei évben mintegy 50 millió forint fordítható területszerzésre. A kiriteizéshez további
500 millió forint szükséges, amely a 2a?2. évv kvttségVetésb factezhető, he a
megvalósításáról az év második felében kormányzati döntés születik . A tényleges kivitelezés
forrésbiztosltás esetén legkorábban 2012-ben kezd ődhet meg .

Kérem Képviseld Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2011 . március ,,
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