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Tisztelt Elnök Asszonyi

„Hogyan kívánja biztosítani a Közép-Tisza vidékén élők árvízvédelmi biztonságát?" címmel
a Házszabály 91. §-a alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Dr. Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr1

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről, megvalósításáról szóló T/9938 sz. törvényjavaslatot
elfogadta a Parlament .

A FIDESZ-MPSZ képviselői több módosító javaslatot nyújtottak be. Ezeken keresztül
szerették volna biztosítani, hogy a Tisza-völgyébe élő, mintegy másfél millió ember árvízi
biztonsága teljes körű legyen .

A törvény is deklarálja, hogy a térségi árvízvédelmi biztonság megteremtése, fejlesztése
fontos közérdekű feladat .
Ennek ellenére a Közép-Tisza vidékén levő településeken élőkkel a törvény előkészítése során
a tárca nem egyeztetett. Ennél szomorúbb az a tény, hogy az árvízzel érintett települések
érdekei nem jelennek meg a Vásárhelyi-tervben. A tervnek nem része a Kormány programban
ígért 600 km-es fővédvonal, vagy a hidraulikai folyosók kiépítése .

Ezért hozta létre 11 érintett település, polgármestereik képviseletével, sajátos helyzetükre
tekintettel, az önálló érdekképviseletét . Kidolgozták érdekképviseleti programjukat, mely a
Kormány programban rögzített ígéretek, a Vásárhelyi-terv végrehajtásának figyelemmel
kísérését tűzte célul . A magasparti településeken élők árvízi biztonságával, a lakosság
életkörülményeinek javításával a települések népesség megtartó képességének növelését
kívánják elérni.
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Miniszter Úr1

A Közép-Tisza vidéki önkormányzatok Érdekképviseleti fórum programjának ismeretében
kérdezem Öntől :

Miért hagyták ki a Vásárhelyi-terv fejlesztési programjának megvalósítási tervéből a
„közérdekűség" jegyében szükséges egyeztetéseket az érintett településekkel?
Hogyan kívánják ezt a hiányosságot pótolni?
Mikor kezdik a Vásárhelyi-terv azon részének megvalósítását, mely a Közép-Tisza
vidékét érinti?
Mivel a Vásárhelyi-tervben nem szerepel a fővédvonalak, gátak és hidraulikai
folyosók építése, hogyan és milyen ütemezésben kívánják azokat megvalósítani?
Milyen esélye van az érintett településen élőknek, hogy a töltésbontásokkal,
töltésáthelyezésekkel, övzátonyok bontásával érintett mezőgazdasági területek a
Vásárhelyi-terv tározóinak területeivel azonos elbírálás alá essenek?
Milyen költségvetési támogatásra számíthatnak az érintett települések az árvízvédelmi
beruházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez?
Hogyan kívánja a tárca biztosítani, hogy a kivitelezési munkákban a helyi vállalkozók
részt vehessenek?

Várom válaszát,

Budapest, 2004 . június 15 .
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