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Írásbeli választ igénvlő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez

„Ahol Mészáros Lőrinc helikopterrel jár, ott nem szükséges a közútfelújítás?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mint oly' sok vidéki közút, a Kett ős-körös után a Mezőberény-Bélmegyer közötti 4237 . sz.

közút (Vésztő i út) is siralmas állapotú, leginkább járhatatlan . Az említett útszakaszról már

2014-ben is úgy nyilatkozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt . kommunikációs osztályvezetője,

hogy csak az azonnali és teljes kör ű helyreállítás lenne a mindenki számára kielégítő

megoldás .

Amikor a település határában a neves kormány-közeli milliárdos elkezdett felvásároln i

mindent, amit ért, és amikor a milliárdos azonos nev ű fia a helyieket kitúrva vadászterületet

szervezett, pár helyi lakos abban bizakodott, hogy "igaz, mint elvitt a Mészáros, de legalább

hátha majd az utat megjavítják miatta. . ."
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Nem így lett, ugyanis hamar kiderült : Mészáros Lőrinc főúri életviteléhez és a Bélmegyeri

Vadászkastély jelent ős rendezvényeire való eljutáshoz már nem személygépkocsit, hanem

helikoptert használ . Így a helyieknek, ha már mindent elvesztettek - ett ől a kis pozitívumtól is

elestek.

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1.) Felújításra kerül-e még 2017-ben, vagy 2018-ban a jelenleg balesetveszélyes

állapotban lévő , Mezőberény és Bélmegyer közötti 4237. számú közút?

2.) Tervezi-e a kormány, hogy a választási kampány részeként megörvendeztetik ezzel a

teljes körű úthelyreállítással a két, leginkább érintett település lakóit?

3.) Mi az oka annak, hogy nem tesz a kormány hatékony lépéseket a vidék

elérhetőségének javítása terén?

4.) Mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt . a 2017 és 2020 közötti időszakra 271,6 milliárd

forintos, nagyívű közútfejlesztési és -felújítási tendert írt ki az ország hat régiójára ,

ezen belül csak a dél-alföldi régióra, 46,1 milliárdot terveznek költeni, Ön menny i

esélyt adna a Mez őberény és Bélmegyer közötti 4237. számú közút helyreállításának?

5.) Eleget tesz-e meghívásomnak, és velem tartana-e a kérdéses út bejárására az Ön által
megjelölt időpontban?

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2017 . november 17 .
Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
LMP

2


	page 1
	page 2

