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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mi lesz az úgynevezett másodlagos károkkal?" címmel a Házszabály 91 §-a alapján kérdést
kívánok intézni a Miniszterelnök úrhoz .

A kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A Beregben élő emberek, azok akiket a 2001 . évi árvíz sújtott büszkék az újjáépítésre, arra,
hogy romba dőlt lakóházaik helyén - az Orbán - kormány idején - új, összkomfortos, minden
igényt kielégítő lakások épültek . Olyanok, melyek megőrizték a térség régi házainak stílusát,
jellegét. Ezzel párhuzamosan más közösségi létesítmények, utak újultak meg, vagy létesültek .
Már ekkor, ebben az időszakban is felvetődött az úgynevezett „másodlagos károk"kérdése .
Azon vagyoni károk rendezése, melyek nem csak a lakóingatlanokban, hanem a mellék,
illetve gazdasági épületekben keletkezett .
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye ezen térségében, s másutt is nagyon sok embernek
kiegészítő jövedelmet jelentett és ad ma is a ház körüli, a mezőgazdasági munkából származó
jövedelem, s ehhez szükségeltetik az e célt szolgáló épület . Számosan vannak a Beregben,
akiket ilyen kár is ért, továbbá olyanok, akiknek lakóházában a nehézgépjárművek forgalma,
vagy a katasztrófa utáni belvíz okozott károkat .
Gondjaik megoldhatatlanságát folyamatosan felpanaszolják, esetenként a sajtóban, de
megoldás nincs, csupán mély hallgatás .

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Tudom, hogy a fentiekben vázolt kérdést Ön az illetékes, a feladat és hatáskörrel rendelkező
miniszternek adhatná ki, remélem nem teszi .
Annak oka, hogy Önhöz fordulok egyszerű : Egyrészt az érintettek gondja megérdemli, hogy a
miniszterelnök foglalkozzon vele, másrészről az Ön kabinetfőnöke Dr. Veres János még
ellenzéki képviselő korában felvetette, és sürgette e károk rendezését . Sajnálattal töltene el, ha
időközben ez már eljelentéktelenedett volna számára, s még inkább sajnálnák, de nem is
igazán értenék azok, akiket érint .
Kérem Önt, adjon megnyugtató választ, hogy mikor kerül sor a 2001-ben bekövetkezett és
mindeddig nem rendezett, de az árvízzel összefüggésben keletkezett károk orvoslására?
Várom megtisztelő válaszát!

Oruioovfts Hivatala

IrományszAm : Y. 4

	

~.

ga' 2004 NOV 2 2.

Budapest, 2004 . november 16 .

kozma Péter
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kérdés


	page 1

