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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1}-(2} bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
42. § (8} bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez 

,,Mikor lesz végre új völgyhíd Veszprémben?" 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Veszprémben régóta tervben van a belső körgyűrű befejezése, ami tehermentesíteni tudná mind a
belvárost, mind a túlterhelt Házgyári utat. Új kerékpáros és autós kapcsolat alakulhatna ki a város
legnagyobb lakótelepe (ahol a lakosság 1/3-da él} és az ipari park között, ahova rengetegen járnak
dolgozni. Jelen állás szerint viszont csak az dózsavárosi szakasza épül meg az új útnak, ami a
hiányzó Séd völgy fölötti híd nélkül semmire sem lesz jó.

Az új völgyhíd megvalósulásáig is ugyanakkor fontos lenne megteremteni a kerékpáros kapcsolatot
a Jutasi lakótelep és az északi ipari zóna között, ahová 3 műszakban rengetegen járnak dolgozni.
Jelenleg nincs alternatív útvonal, ezért a kerékpárosok csak a jelenleg túlzsúfolt és veszélyes északi
elkerülő utat tudják használni.

Az új híd építését két éve maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Az építkezésnek
azonban azóta sincs nyoma, annyit tudni, hogy a tervezés hamarosan elkezdődik, de erre is csak
polgármesteri ígéret van.

Az LMP mindkét projektre megteremtette volna a forrást a 2019-es költségvetésben, 3 milliárd,
illetve 250 millió forint értékben, ezeket azonban a Fideszes többség egyetlen szó nélkül leszavazta.



Ezért is kérem miniszter urat, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:
1. Mikor fog megépülni az új veszprémi Séd-híd, és milyen forrásból?
2. Biztosítanak-e forrást a kerékpárút megépítésére a Jutasi lakótelep és az ipari park között

Veszprémben?

Válaszát ezúton is köszönöm.

Budapest, 2018. október 24.
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Keresztes László Lóránt (LMP)
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