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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Írásbeli kérdés

„Salgótarján város többet érdemel, avagy a Miniszterelnök úr ígéretét komolyan vehetik-e
a város lakói?III. " címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kóka
János Miniszter Úrhoz . Kérdésemre válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr az elmúlt év őszén Nógrád megyei látogatása során még
miniszterként a következő kijelentést tette :
„Nógrád megye többet érdemel, ma jogos követeléssel é1 Magyarországgal szemben, és ezt az
adósságot el kell kezdeni törleszteni ."

Salgótarján Nógrád megye székhelye . A városban nagy a létbizonytalanság, drámaian magas
a munkanélküliség.
A szocialista városvezetés eddig megtett lépései (pld : ipari park, vállalkozási övezet,
infrastrukturális fejlesztések) szükséges, de nem elégséges lépéseknek bizonyultak .

Kiemelt kormányzati támogatás nélkül Salgótarján város nem képes a foglalkoztatási
gondokon enyhíteni .
Sajnálatos, hogy a költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványomat, mely
a város részére első lépésként 1 md .Ft. támogatást realizált volna a társadalmi-gazdasági
gondok enyhítése céljából, a város szocialista képviselői nem szavazták meg, és a Kormány
sem támogatta .
A város jelenlegi helyzetében a munkahelyteremtés a legfontosabb prioritás .
Fontosak a különböző fejlesztések, (kórház rekonstrukció folytatása, főtér felújítása, elkerülő
út megépítése), de a városban megtapasztalható nagyfokú szegénységen, társadalmi és
gazdasági krízishelyzeten, a rendszerben történő stratégiai gondolkodás és cselekvés, továbbá
a nagyon hatékony és eredményes befektetés-ösztönzés a kis- és középvállalkozásokat is
támogató politika segíthet .
Meggyőződéssel vallom, hogy Salgótarján és térségének lakói is megérdemlik a jobb életet, a
tervezhetőbb és biztatóbb jövőt, az ország gazdasági vérkeringésébe történő gyors és
látványos bekapcsolódás lehetőségét .



Tisztelt Miniszter úr!

Számíthatnak-e Salgótarján lakói az Ön támogatására, kiemelt figyelmére?
Komolyan vehetik-e a Miniszterelnöki Úr ígéretét?

- Bízhatnak-e a városban lakó munkásemberek abban, hogy Ön is felhívja a
Miniszterelnök Úr figyelmét ígéretének teljesítésére?
Reménykedhetnek-e a városban lakó emberek abban, hogy Ön is felsorakozik egy
olyan kezdeményezés támogatása mögé, mely a város gazdasági felzárkózása, új
munkahelyek teremtése, a jövőbe vetett hit megerősödése érdekében fog
megszületni!

Várom válaszát!

Budapest, 2004 . december 21 .

Becs Z olt
Fidesz

	

agyar olgári Szövetség


	page 1
	page 2

