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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Hogyan érinti a Vásárhelyi Terv a Mártélyi Holtágat és az üdülőterületet?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Persányi Miklós
Miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése, ezáltal a Tisza-völgy árvízi biztonságának a 2004. és
2007. év közötti javítása, illetve az ahhoz kapcsolódó megelőzési munkálatok alapvetően
változtatják majd meg a folyó környezetét, vízszállító képességét, így élővilágát is . Ismereteim
szerint a 2004-es évben a kivitelezés előkészítése és a szükséges eljárások lefolytatása
történik meg . Ez év végén és a következő év elején megkezdődő munkálatok, melyek
árvíztározók építését is jelentik, a Dél-alföldi régiót is érintik . Tekintettel arra, hogy az első ütem
jelentős összegű infrastrukturális fejlesztéseket is tartalmaz, - figyelembe véve a holtágak
jelenlegi vízminőségét - úgy gondolom, 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 . Az üdülőterület
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozik, így
önkormányzatunk minden erővel azon van, hogy a csatornázási munkálatok mielőbb
megkezdődjenek. 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 az elmúlt években sajnos nem jártak sok
eredménnyel . Sikeres minisztériumi pályázat után támogatással tudtuk megkezdeni a holtág
iszapkotrását a tavalyi évben, amely csak az első lépés a holtág revitalizációjában . Úgy vélem,
hogy Önkormányzatunk a Minisztérium segítségével az üdülőterületen a csatornázási
munkálatokat mielőbb megkezdhetné, ezáltal is hozzájárulva a holtág vízminőségének
javításához .

Tiszteit Miniszter Úr!

Kérem Önt, hogy részletesen tájékoztasson arról, hogy Vásárhelyi Terv hogyan érinti a mártélyi
Tisza-holtágat, illetve a minisztérium milyen segítséget tud nyújtani Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Városnak a holtág revitalizációjához .

Várom válaszát .

Budapest, 2004 . február 10 .
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