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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . §. Alapján kérdést kívánok feltenni Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi
és vízügyi Miniszter Úrnak

„Milyen forrásból kívánja a kormány biztosítani a társfinanszírozást a Kerka völgyének
szennyvíztisztításához?„
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A kérdésre írásban kérem a választ!
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Tisztelt Miniszter Úr!

Az érintett önkormányzatok képviseletében idén júniusban K/4056 számon kérdést tettem fel

„Mikor és milyen forrásból kapja meg Bajánsenye és Kercaszomor a hazai forrást a tervezett

és PHARE-tól elnyert 1 .6 millió Eurós támogatás mellé ?" címmel, melyre június 11-én Öntől

írásban kaptam választ. Ebben arról tájékoztatott, hogy a két község nem tartozik az I. vagy 11.

prioritási csoporthoz ezért nem nyerhettek a 2003. évi VICE pályázaton támogatást .

A június 23-i ülésnapon a plenáris ülésen feltett kérdésemre („ A kormány mikor és

milyen forrásból biztosítja a Kerka völgyének közös szennyvíztisztításához a

társfinanszírozást") Dr. Nagy Sándor államtitkár úr elmondta, hogy a megoldás szándékával

keresik Önökkel együtt az érdemi megoldás lehetőségét, hiszen mindenkinek érdeke, hogy az

elnyert Phare támogatás hasznosulhasson végre . Ezért arra bíztatott, hogy ismét pályázzanak

az önkormányzatok a TTFC-re, valamint a Környezetvédelmi Minisztériumnál is indítsák el

újra a társfinanszírozás iránti igényt . Pozitív választ ígért ezekre az igényekre, kinyilvánította

hogy a két forrásból a támogatás biztosítható . Mindezt Nagy Sándor államtitkár úrjúnius 30-

án írásban is megismételte . Joggal véltük úgy mindannyian, hogy biztató fordulatról van szó .

Sajnos a benyújtott pályázat eredményéről mindezidáig az érintettek nem kaptak

tájékoztatást és az előzmények ismeretében - az idő múlásával - érthetően egyre nő az

aggodalmuk. A projektre a tenderkiírás megtörtént, kihirdetés előtt áll, hogy ki lesz a

kivitelező. A saját erő rendelkezésre áll .

Kérdezem Miniszter Urat, hogy sikerült-e összhangba hozni a nemzeti pályázatok

kiírási és elbírálási szempontrendszerét a PHARE pályázattal, és a kormány

kötelezettségvállalásával? Milyen forrásból kívánja a kormány biztosítani a

társfinanszírozást?
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