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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mi lesz veletek főutak?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszterelnök Úrhoz . A kérdésre a választ
írásban kérem!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Már több alkalommal tettem fel kérdést a 7-es számú főút felújításával kapcsolatban Önnek és
elődjének, azonban érdemi választ, amely tartalmazta volna azt, hogy mikor fogják elvégezni
a veszélyes útszakaszok felújítását, soha nem kaptam .
Most, hogy a régi-új kormány felállt, s programjának részleteit is ki kell dolgoznia, szeretném
újra felhívni figyelmét a Nagykanizsa-Balatonkeresztúr közötti útszakaszállapotára .
A jelentős turista és kamion forgalmat lebonyolító útszakasz helyenként életveszélyes, főként
akkor, ha esős időben közlekedik valaki . A veszély elhárítását illetékesek
sebességkorlátozásban látták, hisz évek óta hosszú kilométereken csak 60 km/óra a
megengedett legnagyobb sebesség. Az utak elhanyagoltságát és balesetveszélyességét
azonban nem lehet megoldani sebességkorlátozással éveken keresztül, hanem meg kellene
javítani a rossz műszaki állapotban levő útszakaszokat .
Mint már említettem, ezen az útszakaszon jelentős a turista és kamionforgalom, így az itt
közlekedő külföldiek hírét viszik egy „dübörgő gazdasággal" rendelkező ország főútjainak
állapotát, ami nem tesz jót az országunkról kialakított jó véleménynek, nem beszélve arról,
hogy bármikor történhet az út hibáiból eredő baleset .
Kérdezem ezért Miniszter úrtól :

l . Melyik évben fogják felújítani a Nagykanizsa-Balatonkeresztúr közötti útszakaszt?
2. Amennyiben ez a felújítás ezen nyáron nem kezdődik el, milyen intézkedést tesz

annak érdekében, hogy a veszélyes szakaszokon az erős és balesetveszélyes
nyomvályúk eltűnjenek?

3 . Van-e terv az Ön által vezetett minisztériumban arra, milyen ütemezéssel újítják fel a
magyarországi úthálózatot?
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4. Ebben az évben mekkora költségvetési forrást különítettek el a fő-, és mellékutak
felújítására?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2006 .07.03 .
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Cseresny Péter
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