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Tisztelt Elnök Asszony!

„Le akarja-e építeni kísérleti úton a MÁV szárnyvonalát a kormány Gyula, Sarkad
és Vésztő között?" címmel a Házszabály 91 .5-a alapján kérdést kívánok benyújtani

Tisztelt Miniszter Úr!

Önök ez év márciusában tájékoztatták az Országgyűlés Önkormányzati bizottságát arról a
tervükről, hogy Balassagyarmat és Vésztő térségében a vasúti szárnyvonalakon kísérleti
programot indítanak el . Ennek lényege abban állna, hogy átadni kívánják a vasúti
szárnyvonallal érintett önkormányzatoknak fokozatosan a vasúti tevékenységet . Tudjuk,
hogy e mögött az áll, hogy a tartósan ellehetetlenült 70 Mrd-os hiánnyal küszködő MÁV
Rt-t az állam helyzetbe akarja hozni . Ugyanakkor valóban szükséges az EU vasúti
rendszerében integrálni a magyar vasúti rendszert . A leggyengébb vasúti szárnyvonalakat
ezért akarják az érintett önkormányzatoknak átadni . Az önkormányzatok ilyen szándékot,
hogy átvegyék e vasúti szárnyvonalakat nem jeleztek, miután alap feladataikkal is alig
tudnak megbirkózni.

A vésztői kísérleti terepasztalon 18 önkormányzatot érintene ez a páratlan lehetőség,
melyeknek több mint 80%-a önhibáján kívül hátrányos helyzetű, tehát alap feladatait sem
tudja ellátni állami segítség nélkül. Így tehát aggályos egy profi működtetőért kiáltó
szolgáltatás átadása laikus önkormányzatoknak . Erővel pedig ezt nem lehet megtenni
miután az önkormányzati törvény kétharmados egy esetleges változtatásra gondolva .
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Fentiek alapján kérdéseim az alábbiak :
Nem az-e az eltervezett állami cél, hogy a kísérleti vasúti szárnyvonalak lebontását az
érintett gyanútlan önkormányzatokkal mondassák ki a későbbiekben?

Amennyiben pedig valóban jó szándék vezérli a kormányzati tervet, úgy miért nem
részeltetik az összes önkormányzatot a vasúti vagyonban?

Vagy a kísérletet miért nem a jobb állagú vasúti pályák és jobb adóerő képességű
önkormányzatok területén kezdik?

A tartósan ellehetlenült MÁV területek vasúti pályák házassága az ÖNHIKIS
önkormányzatokkal nem eleve csőd-e?

Hogyan akarják a programot kivitelezni, amennyiben az érintett kísérleti területen az
önkormányzat többsége deklarálja, hogy nem fogadó kész?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2005 . június 27 .
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