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Tisztelt Elnök Asszony!

„Miért nem támogatja a kormány a Tiszapalkonya-oszlári eikerűlő út megépítésének
2004-es költségeit nevesítő módosító javaslatomat a költségvetésben, ha valóban meg
akarja építeni azt? címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani
dr. Csillag István Ggazdasági és közlekedési miniszter úr részére . A kérdésre a választ írásban
kérem

Tisztelt Miniszter úr!

Alig három hónapja, írásbeli kérdésemre azt válaszolta, hogy a fenti elkerülő út
megépítéséhez szükséges területvásárlások nagyrészt megtörténtek, a régészeti feltárások
folyamatban vannak, és 2004 tavaszán megkezdődhetnek a tényleges földmunkák .

Ezek után nagy érdeklődéssel vártam, hogy a költségvetési javaslatban, 2004-ben mennyit
szán erre a beruházásra a kormány . Nagy meglepetésemre csak egyetlen elkerülő utat találtam
nevesítve a költségvetésben, a hajdúszoboszlóit, holott tudom, hogy csak Borsod megyében a
miénken kívül Mezőkövesdnek és Miskolcnak is ígérete van az autópálya lehajtó, ill . északi
elkerülő megépítésére .

A bizottsági ülésen kapott válasz, - miszerint a meglévő hejőkürti út szélesítése az út
karbantartási címen, az új szakasz építése majd uniós támogatásként fog rendelkezésre állni -
nem tudott meggyőzni. Nem látom biztosítottnak, hogy a fenti források oly mértékben és
megfelelő időben állnak rendelkezésre a nevezett címen, mint ahányunknak ez a válasz
elhangzott a körzete elkerülő útjával kapcsolatban .

Tisztelt Miniszter Úr!

Amennyiben egy beruházást komolyan gondolunk, és biztosítani akarjuk forrásait, akkor a
legtisztább módszer a beruházás nevesítése az adott minisztérium költségvetésében. Az erre
irányuló módosító javaslatom a kormány viszont nem támogatta, mint ahogy nem támogatta
képviselőtársaim számos más útépítési javaslatát, mint például a mezőkövesdi lehajtót sem

Írásbeli kérdés



Tisztelt Miniszter úr!

Nyugtasson meg, hogy a Tiszapalkonya-oszlári elkerülő útra meglesznek a források a
jelenlegi pénzügyi helyzetben is és nevesítés hiányában, nemcsak szép ígéret marad?
Nyugtasson meg, hogy a minisztériumát is érintő megszorító csomag nem terjedhet ki az ezen
beruházásokra.

Budapest, 2003 . december 15 .
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Steinerné Vasvári Éva
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