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ÍrásaeG kérdés ,

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l 'szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkézésekr ől szóló
10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 124 . (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani téma szerint
hatáskörrel rendelkező

Dr. Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter úrhoz,

,;A fővárosi agglomerációs járatok nehézségei után az M3-as metró' felújításának
finanszírozása is veszélybe került? "

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

2015 . december 8-án került sor a Miniszter Úr parlamenti bizottságok el őtti meghallgatására,
melyben számot adott a tavalyi év során a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot érint ő 'feladatokról, '
azok aktuális helyzetéről . Ezek közül többször is szóba került a fővárosi M3-as metró finaiíszírózás i
ügye is . A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy Ön „most megnyugtatónak látja a helyzetet, de

ami fontosabb, a főpolgármester sem jelzett ilyen problémát” .

Az idei év azonban nem éppen zökkenőmentesnek ítélhet ő módon keídődötta: -Fővárosi
Önkormányzat és az NFM között : mint ismert, a BKK lényegében fizetési felszólítást küldött a ,
minisztérium részére, mert elmondásuk szerint 2015-ben nem fizettek az agglomerációs járató k
működtetéséért. Sőt, Budapestnek kellett megel őlegeznie a metrófelújítás 'mintegy kétmilliárdra
tehető tervezési költségeit is, mert még mindig nincs döntés a finanszírozásról . Mindemellett már aa .
is kiderült, hogy a szükséges mintegy 160 milliárd forintos forrásigényt 109 miiliárdra kelleti
csökkentenie a Főmterv-nek, így biztos, hogy az állomásokon csak a legszükségesebb felújításokra .
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lesz pénz, a teljes akadálymentesítés pedig gyakorlatilag kizárt, ami az uniós forráso k
felhasználhatóságát is ellehetetleníti .

A felmerült ellentmondásokra tekintettel arra kérem a tisztelt Miniszter Urat, hogy válaszoljon a 2
alábbi kérdésekre :

1. Született-e végleges döntés a Kormány részéről a felújítás fmaászírozssáró1? Ha nemi
miért nem; ha igen, mekkora összeget biztosítanak a munkálatokra?

2. Nem tartja-e aggályosnak, hogy egy évtizedekre szóló felújítás során nem kerül sor a
XXI. századi követelményeknek maradéktalanul megfelelő , ;ákadálym'entésítést- i s
megvalósító munkára?
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3. Állami tulajdonba kívánják-e venni a BKV Zrt .-t?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2016 . január 15 .

Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő (MSZP)
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