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Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Hogyan képzeli el a miniszterelnök a kistelepülések jövőjét?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz . Válaszát írásban
kérem!

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Őn a 2005 . február 14-én a parlamentben elmondott évértékelő beszédében a
következőket jelentette ki : „Ahol megszűnik az iskola, ahol bezár a posta, ahova nem megy
autóbusz, ott gyanítom, nem kérnek a mi modernizációnkból . Ezért kell összeegyeztetni a jövő
szempontjait a jelen igényeivel. A falu nem lehet vesztes . .. Hogy ahol megszűnik egy iskola,
ott legyen napközi fiataloknak és időseknek . Ahol bezárnak egy postát, ott alakítsunk ki
közösségi tereket; ahova nem megy a Volán, ott legyen lehetőség falubuszokat munkába
állítani, amely iskolába viszi gyermekeinket, munkába a felnőtteket, amely hazahozza a
gyógyszert a városból az idősebbeknek.

Az elmúlt közel három évben bizony a falvakban élő emberek magukat a szocialista-
szabaddemokrata kormányzás fő veszteseinek érzik . Iskolák, óvodák szűntek meg, a 600
főnél kevesebb lélekszámú településeken felszámolták a kispostákat, a MÁV folyamatosan
szünteti meg szárnyvonalait, a Volán csökkenti buszjáratai számát . Az állami cégek gazdasági
szükségszerűségre hivatkoznak, azt állítják nem kifizetődő a kistelepülésekre szolgáltatást
biztosítani . Őn a falvak elsorvasztása közben idealisztikus kijelentéseket tesz a
kistelepülésekkel kapcsolatosan . Az emberek már csak reménykednek, hogy nem megint
fellengzős ígéretekről van szó, hanem megvalósulandó programokról beszélt a
miniszterelnök.

Mindezek fényében kérdezem Miniszterelnök Urat, hogy

•

	

Tisztában van-e azzal, hogy hány kistelepülésen szüntette meg a Magyar Posta Rt . a
postahivatalait?

•

	

Tudja-e Őn, hogy az érintett kistelepüléseken élő emberek 90%-a elégedetlen a
bevezetett mobilposta szolgáltatással?

• Hány MÁV mellékvonal felszámolása van tervbe véve, illetve folyamatban, s az
elmúlt két és fél évben mennyi szűnt meg? hány került át önkormányzatok
kezelésébe?
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Írásbeli kérdés



• Az elmúlt több mint két és fél évben hány kistelepülési buszjáratot szüntetett meg a
Volán, és mennyi járat megszüntetését tervezik jelenleg? Milyen volumenben
csökkent a járatsűrűség?

•

	

Kérem adjon pontos információt arról, hogy hány kistelepülési iskola szűnt meg az
elmúlt több mint két és fél évben!

•

	

Kérem adjon pontos információt arról, hogy hány kistelepülési óvoda szűnt meg 2002
óta!

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Amennyiben a pontos adatok a rendelkezésére állnak, kérem adjon számot konkrét
terveiről, azokról az elképzelésekről, amelyeket évértékelő beszédében említett!

Kérem, pontos forrásmegjelöléssel számoljon be terveiről a következő kérdésekre válaszolva :

•

	

Milyen kormányzati forrásokból finanszíroznák a megszűnő iskolák helyén napközik
kialakítását fiataloknak és időseknek?

•

	

Milyen kormányzati forrásokból finanszíroznák a bezáró posták helyén „közösségi
terek" kialakítását?

•

	

Milyen kormányzati forrásokból finanszíroznák a Volán járatok pótlására való
„falubuszok" elindítását?

•

	

Amennyiben nem kormányzati forrásból, akkor milyen forrásbevonással történik az
átalakítás?

Kérem, hogy a falusi emberek érdeklődésére tekintettel fejtse ki bővebben megfogalmazott
programpontjait, azok megvalósítási tervét!

Mindezen kérdéseket a kistelepülési önkormányzatok súlyos helyzete miatt tettem fel,
mert nem feltételezem, hogy az említett kormányzati programokat kormányzati vagy más
források nélkül képzelné el a miniszterelnök .

Tisztelettel várom a minden kérdéskörre kiterjedő konkrét válaszait!
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