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Írásbeli kérdés

„Van-e lehetőség a Nagykáta - Budapest közötti személyvonat közlekedés járatának

bővítésére?" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok feltenni Dr. Csillag

István gazdasági és közlekedési miniszter úrhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Pest megye 6-os számú választókörzetében élő polgárok továbbra sincsenek megelégedve a

Nagykáta - Budapest közötti személyvonat közlekedéssel . Az ügyben már korábban feltett

kérdésemre adott válasza nem tartalmazott érdemleges megoldást . Ezért a mellékelt levél

kíséretében újra felteszem kérdésemet :

Várható-e, hogy megoldódik a Budapest - Nagykáta közötti személy vonatközlekedés

problémája?
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Tisztelt (rszággyúIési Képviselő úr!

l ,ösz inöm szépen az utazók és a magaín nevemen a szíves közreműk.©déset a
MAV felé intézett kérésünkkel kapcsolatban, de sajnálatos, hogy 300 ember
kérés& és egy fontos probléma rnegoldását ilyen könnyen ellehet intézni,,
Az iskolások minden reggeli elkésését meg lehetne rogy is o1daril, ha a IMAV
nem tesz be új szerelvényt, hanem vissza-,eszi a vonatot 7 3O-röl 7 1-4-ra
Szőlőstelepről Nagykáta felé, mert eredetileg is így volt .

Tudni iliyk arai gyorsvonat e két idö nt kőzött jbm azz általában 14 perce#t
késik, ezért nem hogy 73°-kor, de 74 -nél elébb nem indul el SzöldsteleprÓI
Na,gykáta felé . Ehhez nem kell i j vonat és „1 W' diák nem késne minden
reggel az iskolától .
Azt pedig, hogy ,pályafélúj.itásra hivatkozva" ezt nem fogadjuk el, mert
arnikar dudapestNagykáta kcizcitt az egyik pálya 20 km-en fel volt szedve,,
tökéletesen, pontosan működött a közlekedés. Ezek a rroblemák részben a
felüjftás után keletkeztek. Ezen kívül még általános probléma az, hogy reggel
Szolnokról 42°-kor és 5 órakor induló vonatokon már fele úttál csak állóhely
van. Ez sem igényelne új szerelvényt, csak több kocsit kellene utána akasztani
a mozdonyra, ezen klvöl hazafalé ugyanez a helyzet .
Budapest Keleti pályaudvarról 144° kor és 154°-kor induló Szolnokig
közlekedő vonatokon már induláskor állóhely van csak, továbbá a 14&4-est
indulás előtt kb . 5 perccel tolják be és még csak ki sincs takarítva, de még
fűtés sincs .
Ér, azt gondol~ amíg egy 40 km-es bérlet ára I3 .700.- Ft lés egy órai az út/
addig a7. utast megill~ a üllőmoly .

Ezen kivall mellékelten megküldöm onnek a gyönyörűen felújított
Szölöstelepi áliotnás terv raját és saját szemével győződjön meg á
balesetweszélIesséúxel!
Naponta több gyermek közlekedik itt is, arról nem is bcszél~Te, hogy egyik
oldalon készült lejáró, a másik oldalon nem .

Kérem Tisztelt Képviselte Urat iovábbitsa ismét a kérésünket a Miniszter úr
felé a problémák megszüntetése írelek~.
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