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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mikorra oldódhat meg a mártélyi üdülőterület szennyvízelvezetése a
kormányzat támogatásával?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez .

Tisztelt Miniszter úr!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata már több alkalommal fordult
a Minisztériumhoz jól megírt és előkészített pályázattal támogatásért, abból a célból,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő mártélyi üdülőterület szennyvízelvezetési
problémái mielőbb megnyugtató megoldást nyerjenek . Legutóbb, amikor Önhöz, mint
a tárca felelős vezetőjéhez fordultam, válaszában arra bíztatott, hogy nyújtson be
ismételten önkormányzatunk pályázatot a szennyvízelvezetés témakörében .
Városunk már csaknem három alkalommal nyújtott be a minisztériumhoz pályázatot,
amely eddig minden esetben jól előkészített munka volt, de sajnos forráshiány miatt
elutasításra került . Ennek ellenére önkormányzatunk 2005-ben is minden erővel
azon lesz, hogy a csatornázási munkálatok forrását előteremtse .
Úgy gondolom, és ebben bizonyára Miniszter úr is megerősít, hogy mindenképpen
fontos a mártélyi Tisza-holtág vízminőségét közvetlenül befolyásoló üdülőterület
szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldása . A festői környezetben fekvő, de sajnos
jelenleg csatornázatlan üdülőterület igen káros hatással van a víz minőségére,
ezáltal a holtág élővilágára, valamint a korábbi években oly annyira kedvelt
pihenőhely idegenforgalmi látogatottságára . A holtág és környezete tájvédelmi
körzet, így a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van . Az
igazgatóságot kötik a szigorú természetvédelmi előírások, az üdülőterület
csatornázása ügyében az egyeztetések folyamatban vannak .
Sikeres pályázat után tudtuk megkezdeni a holtág iszapkotrását, amely csak az első
lépés volt a holtág revitalizációjában . 2005-ben Önkormányzatunk elsődleges
feladata lesz a szennyvízelvezetés megoldása .

Tisztelt Miniszter úr!

A fentiek ismeretében kérem, szíveskedjék részletesen tájékoztatni arról, hogy a
szennyvízelvezetési-kezelési beruházásokra pályázatok keretében adható állami
támogatás mértéke hogyan változik 2005-re, valamint segítő közreműködését kérem
abban, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a következő
évben benyújtott pályázata kedvező elbírálást nyerjen .
Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2004 . december 16 .
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