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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

K/7623 .

Írásbeli kérdés

Mikor történik meg a vezsenyi bekötőút teljes felújítása?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Dr . Csillag István gazdasági és közlekedési miniszterhez . A kérdésre a
választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Ön több nyilatkozatában is arról beszélt, hogy soha nem látott mértékű forrást biztosít a
2004-es költségvetés a közutak fejlesztésére, felújítására. Bár több hír is arról szól, hogy ezen források
jelentős részét felemészti az idei valóban soha nem látott mértékű forrás csökkenés miatt
bekövetkezett eddig kifizetetlen számlák rendezése, én mégis bízom abban, hogy Önnek van igaza és
jelentős fejlesztések indulnak el ezen területen jövőre.

Bizonyára ön is tisztában van azzal, hogy a kérdésem címében jelzett útszakasz igen rossz állapotban
van, felújítását már korábban, de az idén mindenképpen célszerű lett volna megvalósítani. Az elmúl
évek árvizei sem kímélték az utat, az állaga évről évre romlik . Az idei nagy tél és az azt követő
országos méretű toldozás-foldozás sem javított semmit az út állapotán . Talán nem véletlen, hogy a
térség szocialista képviselője is megígérte az út haladéktalan felújítását.

Tisztelt Miniszter úr!

Ha máshonnan nem is, de egy korábbi kérdésemből tudhatja, hogy Vezseny egy un „zsák" település
ezen az egy bekötőúton érhető el . Az ott élőknek létkérdés az út . Ön egy korábbi válaszában a források
szűkösségével indokolta, hogy a szükséges fejlesztést 2003-ban nem tudták elindítani . Nem lehet rajta
vitatkozni, 2003-ban igencsak szűkösek voltak a források . No de az Ön által elmondottak szerint 2004-
re ennek ellenkezője az igaz.

Ezért kérdezem Miniszter Urat, hogy továbbra is fontosnak tartja-e az út felújítását? Mikor kezdődik,
és mikor fejeződik be a beruházás?

Budapest, 2003 . december 15 .
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