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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úri
Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez mint a tárgyban illetékes minisztérium
irányítójához
,,Várható-e a szentgotthárdi állami kezelésű utak felújítása a közeljövőben?"
címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.

Tisztelt Miniszter Úr!
Az utóbbi napokban több panasz is érkezett Szentgotthárd belterületének útjaival
kapcsolatban. Ezekről a jelzésekről a 9970.hu helyi internetes portál készített összefoglalót.
A város több pontján is megbomlott a térkövezés, mely egy esetben bizonyíthatóan kárt is
okozott, amikor betörte az egyik fogorvosi rendelő kirakatának üvegét. Sérülés szerencsére
nem történt.
Az Önkormányzat a cikkek megjelenése után névtelen közleményt adott ki, melyben amellett, hogy kiemelik: a panaszok egy része megalapozatlan - közlik, hogy az érintett
útszakaszok részben állami kezelés alatt állnak.
Szentgotthárd város polgárainak és értékeinek biztonsága érdekében mindenképpen indokolt
lenne a minél gyorsabb beavatkozás.
További aggodalmakra ad okot, hogy az idei évben V. Németh Zsolt fideszes országgyűlési
képviselő és Huszár Gábor fideszes polgármester által sajtótájékoztató keretében meghirdetett
útfelújítások közül is csak a város kezelésében lévő útszakasz felújítása indult meg. Többek
között elmaradt a Hunyadi utca és a Május 1. út kereszteződését követő szakasz, valamint a

hosszú évek óta katasztrofális állapotban lévő, a város egyik legforgalmasabb útszakaszának
számító Kossuth Lajos utca felújítása. Ezek az útszakaszok a Magyar Állam, az állami
közútkezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonát képezik, akik arra tettek ígéretet, hogy
idén megújulnak az említett útszakaszok. Azonban azt már most tudhatjuk, hogy a 2018-as
évben erre nem kerül sor és a jövőre vonatkozóan is csak homályos sejtetéseket fogalmazott
meg a Magyar Közút.

Tisztelt Miniszter Úr!
Értesültek-e a szentgotthárdi utak állapotával kapcsolatos hiányosságokról?
Várható-e és ha igen, mikor a város állami tulajdonú útjainak felújítása?
Lehetséges-e, hogy a kormány politikájának és az európai uniós pénzek
befagyasztásának a szentgotthárdi útszakaszok is áldozatául esnek?
Milyen garanciákat tud adni Miniszter Úr a felújításokra, vagy az állami kezelésű utak
felújítása csak kampányfogás volt és a szentgotthárdiaknak a továbbiakban is az
életveszélyes utak maradnak, mindaddig, amíg mindez emberéletet nem követel?
Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. október 18.
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