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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Még hány embernek kell meghalnia, hogy megkapjuk az engedélyeket és a támogatásokat? ”
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hónig Péter közlekedési ,
hírközlési és energiaügyi miniszterhez . A kérdésre írásban várom a választ .

Tisztelt Miniszter Úr !

Bonyhádon a 6535 sz. országos közút átkelési szakaszának gyalogos átkel ő helyein évente többször
történik sérüléssel járó baleset. Egy évvel ezelőtt, 2008. május 27-én egy 4 és fél esztendős kislány
vesztette életét egy gázolás következtében . Önkormányzatunk 2008-ban saját költségvetéséb ő l
forrást biztosított a városközpontban található 5 gyalogátkelő helyen kiemelt zebra létesítésére, a
gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele és a gyalogosok védelme érdekében . Azon a
gyalogátkelőhelyen azonban, ahol az előbb említett halálos gázolás történt, nem sikerült kiemel t
zebrát építeni . Ennek oka, hogy ez az útszakasz nem a város, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt .
tulajdona. A közútkezel ő azonban az önkormányzat többszöri megkeresése ellenére sem járul t
hozzá annak megépítéséhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Bonyhád Város Önkormányzata komolyan veszi ezt a problémát, mégis akadályoztatva vagyunk
abban, hogy a város egyik legveszélyesebb gyalogátkelőhelyének biztonságosabbá tételé t
megnyugtató módon megoldhassunk. Célunk elérése érdekében a Közlekedésfejlesztés i
Koordinációs Központhoz pályázatot nyújtottunk be „Az országos közutak átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járm űvek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozásra”. A pályázaton eredményesen
szerepeltünk, azonban az erre szánt pénz – miniszteri döntés értelmében - csak 2010 els ő felében
válik elérhetővé. Tarthatatlannak tartjuk, hogy forráshiányra hivatkozva nem kezdődhetnek me g
mielőbb a gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tételével kapcsolatos munkálatok, ugyanis e z
nemcsak Bonyhádot, hanem számos más települést is érintő probléma .



Tisztelt Miniszter Úr !

Hány embernek kell még meghalnia, hogy komolyan és belátón kezeljék kérelmünket a kiemelt
gyalogátkelőhelyek létesítésére? Van-e remény arra, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordináció s
Központtól elnyert támogatáshoz még ebben az évben hozzájutunk ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2009 . június 12 .

Potápi Árpád Ján
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