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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterhez

„Mikor hozzák rendbe az Esztergom-Budapest vasútvonal felújítása során keletkezet t
károkat? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az immáron öt éve tartó Esztergom-Budapest vasútvonal felújítása során – minden

településen, melyen a vonal végig halad – a munkálatoknak betudhatóan keletkeztek olya n

károk, melyek a vasútmentén élőket (is) negatívan érintik . Gondoljunk csak arra, hogy a

forgalomelterelések milyen terhelésnek tették ki az út melletti házakat, vagy éppen az utakat ,

de akár az élő környezetet is említhetném, hiszen az éppen folyó villamosítás miatt számos fá t

ki kellett vágni, és úgy tudni, lesznek még további kivágások .

Csak, hogy egy konkrét példát említsek : a jelenleg is zajló munkálatok miatt a dorogi Radnót i

utcán közlekedő teherautók komoly károkat okoztak több helyen is az útburkolatban, mel y

eddig sem volt éppen megfelel ő állapotban. Továbbá arról értesültünk, hogy az utca végén

fakivágásokat terveznek, hogy a zajvédő falat gondtalanul tudják megépíteni . Pedig azok a

fák nem csupán esztétikailag fontosak az ott élők számára, de például viharos id őben kiválóan

működik szélfogóként . Mellékletben csatolom a helyszínen készült képeket .

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy meddig kell még elviselni az

ott élőknek az Esztergom-Budapest vasútvonal felújítása miatti állapotokat? Kivágásra



kerül-e az említett fasor? Kijavítják-e az útburkolatban keletkezett hibákat, netá n

számíthatnak-e új útra a dorogi Radnóti utcában él ők?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . augusztus 21 .

Tisztelettel :

	

í ,
Magyar Z,áltán

Jobbik
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