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Országgyű lés Hivatala

Irományszám :

Érkezett : 2010 ÁJ 31,

ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgy ű lés elnöke részére

	

szóbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, flgyelemmel az Országgy ű lésrő l szól ó
2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály t
rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére ,
szóbeli kérdést kívánok benyújtani Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető
Miniszter Úrhoz

Ugye megvalósul az előkészített tervek szerint a K/órafa/va-Kiszombor
települések közötti hiányzó kerékpárút szakasz megépítése?

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A kormány kiemelt célként tekint az ország kerékpárút hálózat fejlesztésére, amine k
képviselő ként kifejezetten örülök. Olyannyira prioritást élvez a kerékpáruta k
fejlesztése hogy Révész Máriusz személyében külön kormánybiztos felel a felada t
ellátásáráért,

Tájékoztatom Miniszter urat, hogy még az el őző ciklusban Lázár János Miniszter
megbízásából Csepregi Nándor államtitkár konkrét tervet készíttetett el ő a Csongrá d
megyében Klárafalva-Kiszombor települések közötti „hiányzó” kerékpárút szakas z
megépítésre,- az érintett települések polgármestereivel történt személyes egyeztetés t
követően,- ami sajnos mind a mai napig nem valósult meg .

És azért írtam, hogy „hiányzó” kerékpárút szakaszról van szó, mert Szegedt ő l Deszkig
az egyik irányból, Klárafalva határáig Illetve Makótól-Klszomborig a másik irányból ,
egészen Ferencszállás határáig már megépítésre került a kerékpár az el őző ciklusban,
így aztán az a furcsa és érthetetlen helyzet állt el ő, hogy a köztes néhány km-es
szakaszon nincs kerékpárút, ami azon túl hogy furcsa, lássuk be értelmezhetetlen és
életszerű tlen is .
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Mint fentebb említettem, lakossági valamint település vezetők kérésére korábba n
kezdeményeztem Lázár miniszter úrnál hogy uniós vagy más forrásból lehet őséget
kellene biztosítani arra, hogy ez a tarthatatlan helyzet megoldódjon, azaz, hogy a
„hiányzó” kerékpárút szakasz megépüljön .

Miután a lakosság és a település vezető i kifejezetten szorgalmazzák a kerékpárú t
létét, és a konkrét tervek Is elkészültek az említett útszakaszra, továbbá uniós forrás
Is a rendelkezésre áll, indokolt lenne a „hiányzó” kerékpárútszakasz megépítése .
Arról nem is beszélve, hogy a hiányzó szakasz megépülése jelentős kerékpáros
turisztikai vonzerővel bírna, hiszen Szegedtő l-Makóig, a Tisza-Maros között számo s
turisztíkai attrakció, fejlesztés megvalósítására lehet őség nyúlna .

Mindezek miatt kérdezem :

Biztosit-e uniós vagy más forrást a Minisztérium a Klárafalva-Kiszombo r
települések közötti kerékpárút megépítésre - a korábbi, szintén a Minisztériu m
által,- elkészült tervek megvalósítására ?

Várom megtisztel ő válaszát ,

Szeged, 2018 . május 30 .

Szabó Sándor
országgyű lési képvisel ő

(MSZP)
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