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Tisztel Címzettek ! 
 
Én mint Öttevény Község polgármestere nagy örömmel fogadtam azt a közös állásfoglalást , 
hogy pártpolitikát félretéve egy olyan közös célért folyik a küzdelem , mely figyelmet szentel 
és megoldást keres olyan településekre, ahol a nehéz gépkocsik, kamionok, zajukkal, 
kipufogógázukkal, száguldásukkal megkeserítik, néha ellehetetlenítik ezen települések 
lakóinak életét. Sajnos Öttevény község is ilyen települések közé sorolható. Én már  régóta 
jeleztem ezen gondjainkat, de ezek sehol sem találtak meghallgatásra. Szeretnénk, ha 
településünk Öttevény is bekerülhetne a veszélyeztetett települések sorába. Öttevény 2800 
lakosú község az 1.sz. főút mentén helyezkedik el. Az autópálya megépítésével a turisztikai 
látogatottságunk csökkent, ez több vállalkozás különösen az éttermek megszűnését jelentette. 
Az tény, hogy a személygépkocsi-forgalom csökkent, de a nehéz gépkocsi és kamionforgalom  
ma is jelentős. Sőt miután  az autópálya megépült, az állandó rendőri ellenőrzés is megszűnt. 
A kamionok szinte átszáguldanak a településünkön. Gyermekeink mind az 1 sz. főút mellett 
lévő iskolába, óvodába járnak, így bizony nap mint nap nagy veszélyforrásnak vannak kitéve.  
8 évvel ezelőtt már tárgyalásokat folytattunk a mai KÖZÚT KHT-val, illetve az illetékes 
minisztériumi szakemberekkel, de hiába. Sajnos az 1 sz. főút állaga is csak egyre romlik, és 
bizony vannak már balesetveszélyes pontjai is. Számunkra is megoldást jelentene, ha a 3,5 
tonna megengedett összsúly feletti járművek nemcsak az autópályákon, hanem az 1.sz. főúton 
is csak matricával közlekedhetnének. Ezzel biztosan tehermentesíthetnék, vagy jelentősen 
csökkenthetnék a forgalmat mind Öttevény, mind Abda településeken. 
Öttevény község egész lakossága nevében köszönöm, hogy az évtizedek óta meglévő, 
mindennapjainkat megkeserítő problémára keresik a megoldást.         
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