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Tisztelt Elnök Asszony!

Írásbeli kérdés

„Miért akarja a kormány tönkre tenni a vezsenyi embereket?" címmel a Házszabály
91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Csillag István gazdasági és közlekedési
miniszterhez. A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön előtt is ismert a vezsenyi komp kálváriája . Ebben egészen biztos vagyok, hiszen nem
először kérdezem önt ebben a tárgykörben . Tehát biztosra veszem, hogy ön is tudja, hogy a
Magyar Állam hibájából évek óta használhatatlan a vezsenyi révátkelő . A Magyar Állam
ugyanis korábbi döntéseivel olyan helyzetet teremtett, hogy lehetősége volt egy
magánszemélynek előbb tulajdonba venni, majd lezárni a komphoz vezető utat . Az ügyben
perek sokasága indult, amelyek részben még folyamatban vannak . Azonban az tisztán látszik,
hogy három megoldás lehetséges : adás-vétel, kisajátítás, vagy egyéb kisajátítást helyettesítő
eljárás. A térség egyik szocialista képviselője egy éve bejelentette, hogy jelentős előrelépés
történt az ügyben . Nos a komp erről még nem értesült, hiszen a helyzet azóta, jottányit sem
változott. Több mint egy évvel ezelőtti kérdésemre nagyjából azt a választ kaptam, hogy a
kormány ismeri a problémát, keresi a megoldást, csak éppen nincsen rá pénze. Nem állítom,
hogy a térségben élők örültek a válasznak, de természetesen megértették, és várták a
segítséget .

Tisztelt Miniszter úr!

A remélt segítség megérkezése helyett az ügy újabb fordulatot vett . A kormány bejelentette,
hogy révátkelő épül Tiszavárkony és Rákóczifalva között . Ennek mindannyian örülünk,
hiszen olyan kevés fejlesztési forrás kerül ebbe a térségbe, hogy bizony a legkisebb
támogatásért is hálásak az itt élő emberek . Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy
Tiszavárkony és Vezseny még közúton sincsen tíz kilométernél távolabb egymástól . Nem
csoda, hogy a vezsenyi emberek nem értik, hogy hogyan lehet az, hogy miközben az ő
településükön lévő komp az állam hibájából, és az ígért állami segítség elmaradása miatt évek
óta üzemen kívül van, és a kormány pénzhiányra hivatkozik, akkor hogyan lehet az, hogy arra
van pénz, hogy tőlük néhány kilométerre egy vadonatúj kompot létesítsenek



Tisztelt Miniszter úr!

Miközben az új révátkelő építése teljes mértékben támogatható és annak megépítését
jómagam és a vezsenyi emberek is örömmel üdvözlik, pusztán annyit kérnek öntől, hogy ne
lehetetlenítse el őket teljesen . Úgy érzik, hogy miközben öröm az, ha valami új épül, eközben
nem lenne szabad elveszteni régi értékeinket . Ha a vezsenyi komp használhatatlansága miatt
a település teljesen „zsák" településsé vált, és lassú sorvadásra ítéltetik a Tisza-völgy egyik
gyöngyszeme. A vezsenyi emberek várják a megígért segítségét, és az alábbi kérdéssekkel
fordulnak miniszter úrhoz .

1 .) Hogyan áll jelenleg a komphoz vezető út kisajátítása? Mikor várható döntés,
mennyibe kerül mindez, milyen formában segít az állam Vezseny Önkormányzatának .
Mikor indulhat el újra a komp Vezsenyről?

2.) Mikorra készül el a Tiszavárkonyi révátkelő, mennyibe kerül mindez, milyen forrásból
és ki finanszírozza a beruházást?

Várom válaszát .
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