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Írásbeli kérdé s

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Miért nem került még megkötésre a 47 sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszát
érintő tervek és engedélyek elkészítésére vonatkozó szerződés?” címmel, az Országgyűlésről
szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterhez . Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Asszony !

A Hódmezővásárhely jövőbeni közlekedési helyzetét döntően javító beruházás állásával
kapcsolatban kérem szíves tájékoztatását .

A „47. számú főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz” című projekt előzményét képezi ,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közlekedés Operatív Program keretén belül 2009 .
március 1 . napján „Térségi elérhetőség javítása” tárgyú, KÖZOP-3 .5.0-09 jelű felhívást tett
közzé, amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt ő Zrt. KÖZOP-3 .5 .0-09-11-2012-002 1
azonosító számon befogadott. A pályázat segítségével a 47 . számú főút Hódmezővásárhely
elkerülő szakaszára vonatkozóan elkészült Megvalósíthatósági Tanulmányt a KIKSZ 2012 .
július 6-án elfogadta .

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Közbeszerzési Osztálya még 2012 . november 8-án a
„47 . sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz engedélyezési- területszerzési- é s
tenderterveinek elkészítése a hozzá kapcsolódó m űtárgy tervekkel és engedélyeztetésekkel
(K047.14)” elnevezéssel, 2012/S 215-355075 . azonosító számon, közösségi értékhatárt
meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé az Európai
Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (TED), amelynek eredményér ől a mai napig nem
került nyilvánosságra információ . Figyelemmel arra, hogy Hódmezővásárhely közlekedési
helyzetét meghatározó beruházásról van szó, amelyhez a szükséges kormányzati döntések má r
megszülettek, indokolt, hogy minél hamarabb elindulhasson a beruházás tervezése ,
kivitelezése .
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Tisztelt Miniszter Asszony !

Hódmezővásárhely és térsége gazdasági, idegenforgalmi életének fejlődése, az itt élő dolgos ,
munkaszerető emberek életkörülményeinek javítása érdekében a helyi közutak fejlesztés e
napjainkban elengedhetetlen feladat . A 47. számú főút Magyarország három keleti megyéjét
köti közvetlenül össze, így forgalma nagy hatást gyakorol a vidék életére . A térség természeti
környezetének megóvása, a hódmezővásárhelyi polgárok egészségének védelme, a váro s
közlekedésbiztonságának erősítése szükségessé teszik egy olyan elkerülő út megépítését,
amely megfelel a térségben működő munkahelyteremtő vállalkozások működési és fejlesztés i
igényeinek is .

Ezúton kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárá s
eredményének kihirdetése mikorra várható, annak érdekében, hogy Hódmez ővásárhely
polgárai miel őbb élvezhessék a beruházás nyújtotta el őnyöket és ne terhelje a várost a jelentős
átmenő forgalom .

Várom Miniszter Asszony megtisztelő válaszát és intézkedését .

Budapest, 2013 . május „

Lázár J os
Fidesz — Magyar o ári Szövetség
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