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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Valami nem kerek a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum körül .”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az alábbi hírrel tudatták még 2015 év végén, egy az uniós pénzeket a Tisza-tó körüli bicikli s
élményekre felhasználó projekt befejezését a sajtóval

„Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma tavasztól fogadja a látogatókat . 500 millió

forint uniós támogatásból, nyolc hónap alatt épült fel Magyarország legnagyobb kerékpáro s

centruma Tiszafüreden. A központot várhatóan 2016 tavaszán vehetik birtokba a látogatók -

közölte a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület titkára, egyben a projekt turisztika i

szakértője . "(Forrás :http://gyereatiszatora.blog.hu/2015/11/25/elkeszult a tiszafuredi 	 kerekpa
ros_centrum )

Más, az interneten fellelhető bejegyzések így írnak a Kerékpáros Centrum körül i

fejlesztésekrő l, amely számottevő Európai Uniós támogatás felhasználásával készült :

„A projekt keretén belül, mint megtudhattuk nem csak a biciklis centrum valósult meg, de

összekapcsolásra került az EuroVelol1 nemzetközi kerékpárút Tiszafüred feletti és alatt i

szakasza, elkészült a Tiszafüred-Poroszló közötti szakasz Tiszafüred és Tisza közötti része ,

valamint megépítésre került egy pihen őpont és egy emelhető szerkezetű híd a X. sz.

öblítőcsatornán . "



Az átadást maga az egyik leggyakorlottabb átadó hajtotta végre, de még ez sem garancia a
sikeres programra, ugyanis a média által is találóan a nagy megtekintőnek hívott Dr . Fazekas
Sándor Földművelésügyi Miniszter átadása mellett sem teljesen lett „kerek” a történet .

A novemberi átadó óta viszont sok víz lefolyt a pár kilométerre fekv ő Tiszán, és mégis az
épület használatba vétel nélkül üresen meredezik a Holt-Tisza partján . Az épületen az átadás t
követően újabb homlokzati nagy kiterjedésű javításokat kellett elvégezni, amely után ismé t
átadták, vagy legalább is valamit a környékén . Tiszafüreden már azt is tudni vélik, hogy az
ingatlant nem lehet átadni, mert még a közművesítések alapvető elemei sem készültek el .

A projekthez tartozó biciklis összeköt ő szakaszoknak nyoma sincs, mint ahogy él ő ember sem
látta még működni, vagy egyáltalán létezni az emelhet ő szerkezetű hidat a X. öblítőcsatornán.

Látva a lakosság és naponta arra járó vendégek értetlenségét, mindenképp fontosnak tarto m
tisztázni, hogy miként áll, mi valósult meg a fejlesztésb ő l?

Másrészrő l szükségesnek tartom tisztázni, hogy mely programok alapján valósult meg a töb b
elemből álló fejlesztés . Ugyanis a róla szóló híreket böngészve egyáltalán nem nyilvánvaló ,
mely fejlesztési forrás, milyen programjából valósult meg a több elemb ől álló és talán
egymástól el is különülő fejlesztés . Az egyik, amelyet ebben a tárgyban meg lehetett találn i
az „A Tisza-tó élmény kerékpárút Észak-alföldi szakaszának komplex turisztika i
megvalósítása” névre hallgat, (htt://kozbeszerzes .hu/ertesito/me tekint/portal 11297_2014/ )
míg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program oldalán úgy t űnik, mintha ezekből a
forrásokból valósult volna meg a fejlesztés (http ://www.umvp.eu/node/594646.html ) .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

• Mely azonosító számú programban valósult meg a cikkben említett Tisza-tav i
Kerékpáros Centrum és az ahhoz tartozó kerékpárutak, pihen őpont és emelhető
híd kialakítása ?

• Miként áll a pályázatban szerepl ő egyes elemek megvalósulási foka, elemenként ?

• Elkészült-e a projekttel kapcsolatban megemlített EuroVeloll nemzetköz i
kerékpárút Tiszafüred feletti és alatti szakasza?

• Elkészült-e a bicikliút Tiszafüred-Poroszló közötti szakasz Tiszafüred és Tisz a
közötti része?

• Elkészült-e az emelhető szerkezetű híd a X. sz. öblítőcsatornán?

• Igaz-e hogy a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban nincs közm űvesítés? (villany,
víz)

• Mikor fogják tudni a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumot és a hozzá kapcsolód ó
fejlesztéseket az emberek rendeltetésszerűen igénybe venni, használni?



• Mekkora összegű költségvetési/állami és mekkora összegű európai uniós forrást
használtak fel összességében a kivitelez ők az írásbeli kérdésben megjelölt
valamennyi fejlesztésre? (A Centrumra, az EuroVeloll nemzetközi kerékpárút
Tiszafüred feletti és alatti szakaszára, a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút
Tiszafüred és Tisza közötti részére, valamint a pihen őpontra és az emelhető
szerkezetű hídra a X. sz. öblítőcsatornán)

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . május 13 .

Tisztelettel,

tikács László György
Jobbik
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