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az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Halaszthatatlan útfelújítás, de mikor?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési
Miniszternek .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 44116-os számú, a Csongrád Megyei Közútkezelő Kht . kezelésében lévő közút
tarthatatlan állapotára és mielőbbi felújítására szeretném felhívni a Tisztelt Miniszter
Úr figyelmét . A Nagymágocs - Hódmezővásárhely közötti út Hódmezővásárhely
közigazgatási területét érintő útszakasz felújítása égető fontosságú, számtalan kátyú,
gödör veszélyezteti a forgalmat . Számtalan tanyatulajdonos, vásárhelyi polgár
közlekedik az érintett útszakaszon nap mint nap, az út rossz állapotából kifolyólag
egyre több a járművekben keletkezett kár, nem is beszélve a személyi sérüléssel járó
balesetekről .
Az elmúlt évben történt ugyan valamiféle átalakítás az út felületi szerkezetét illetően,
bár véleményem szerint az apró szemű kaviccsal való útfedés nem éppen a
legtartósabb felújítási mód, a kavicsfelcsapódásból nagyon sok kár keletkezett . Az út
mentén lakó polgárok türelme fogytán van, nagyon sok, az út közelében lakó
vásárhelyi polgár rendelkezik az út mentén kisebb földtulajdonnal, gazdasággal, akik
ezen az úton kénytelenek ingatlanaikat megközelíteni .

Az említett közút tehát szoros összefüggésben áll a térségben folytatott
mezőgazdasági tevékenységgel, valamint ezen az úton bonyolódik le a Nagymágocs
és Hódmezővásárhely városok közötti gépjármű-forgalom . Az út felújítása
gördülékenyebbé tenné a kistermelői és őstermelői gazdálkodással összefüggő
mezőgazdasági tehergépjármű-forgalmat is .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, hogy részletesen tájékoztasson arról, hogy a minisztérium milyen
intézkedéseket tervez az említett közút felújítására vonatkozóan . Tervezik-e a dél-
alföldi kistelepüléseket összekötő úthálózat fejlesztését 2005-2006-ban? Mikor
számíthatnak az itt élő emberek az út felújítására .

Várom megtisztelő válaszát .
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