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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Kibővíthető-e a Minisztérium vasúti-átjáró fejlesztési programja?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr . Csillag István
miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

A levelében hivatkozott 14/2003 . (V.B.) GKM utasítás alapján lefolytatott, vasúti
átjárók balesetveszélyességének csökkentését célzó vizsgálat által megállapított
tényeket magam is megtekintettem. A vizsgálat alapján megállapított és javasolt
intézkedések között sajnálatomra nem szerepel a szóban forgó Szikáncs település
lakosságát és a 4415 sz . utat érintő vasúti átjáró átépítése, biztonságosabbá tétele .
A Közlekedéstudományi Intézet Rt . állásfoglalását, valamint a levelében hivatkozott
déli határvidék nemzetközi közúti személy- és áruforgalmat lebonyolító járművek által
használt átjárók fejlesztésének szükségességét és fontosságát elismerve - mint
ahogyan korábban is említettem - Önkormányzatunk a Minisztérium támogatásával
kész anyagi segítségnyújtással elősegíteni a nevezett átjáró átépítési munkálatait,
hogy a biztosítás ne csak 2006 után történjék meg .
A lefolytatott vizsgálat ismeretében örvendetes, hogy három olyan átjáró
biztonságosabbá tétele is szerepel az intézkedések között, melyek érintik
Hódmezővásárhely városát . A vizsgálat alapján 47-es főút Kardoskutat érintő részén
a fénysorompó félkaros sorompóval való megerősítése mindenképpen kiemelt
fontossággal bír, hiszen az út forgalmának zsúfoltsága mindenki előtt ismeretes . A
2004-es évet érintő intézkedések között szereplő 4521-es út, mely Mártély Község
határában metszi a Szentes - Hódmezővásárhely vasútvonalat, szintén nagy
jelentősséggel bír Hódmezővásárhely vonatkozásában is, főleg azért, mert a két
települést összekötő kerékpárút is a fenti útvonal mentén halad, jelentős
kerékpárforgalmat bonyolít le főleg a nyári hónapokban. Bízom abban, hogy a
megnevezett fejlesztések ebben az évben minél hamarabb megvalósulnak . Azonban
a tényfeltáró vizsgálatban szereplő, 4421-es Erzsébeti utat, és a Hódmezövásárhely-
Makó vasútvonalat érintő átjáró-fejlesztés legkorábbi időpontjának csak a 2006-os év
van megjelölve . Tekintve, hogy az átjárót nap mint nap több ezer, munkába igyekvő
polgár használja, mivel a nagyobb gyáregységek közvetlen közelében található,
biztosítása nem tűrhet halasztást, úgy gondolom, a javasolt 2006-os időpont már túl
késői.
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Írásbeli kérdés



Tisztelt Miniszter úr!

A fentiek ismeretében kérem, szíveskedjék a felújítások időrendjét lehetőség szerint
felülvizsgálni, valamint a Szikáncs települést érintő vasúti átjáró fejlesztésének a
felújítási programban való beütemezésének lehetőségét megvizsgálni és arról
részletesen tájékoztatni .

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2004 . január 29.
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