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Tisztelt Elnök Asszony!

,, . Mit tesz a Belügyminisztérium annak érdekében, hogy Budafok-Tétény Budapest =I.
kerületének árvízvédelme megoldódjon?" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Lamperth Mónika belügyminiszter részére .
Kérdéseimre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A XXII. kerület a főváros leghosszabb Duna partjával rendelkező kerülete . Az 1990-es évek
közepén kezdődött a 6-os út Duna parti bekötő szakaszának építése . A főváros
árvízvédelméért felelős Fővárosi Csatornázási Művek a védelmi vonalat az út töltésének
vonalában határozta meg. Ezzel az intézkedéssel ártérbe került 300 család háza a Duna-
telepen Nagytétényben, továbbá jónéhány ipari létesítmény és üzem, köztük az Európában
piacvezető Budafoki Élesztőgyár, a Lampart Zománcipari Művek, stb ., összesen mintegy 70
közepes és azt meghaladó méretű ipari és kereskedelmi vállalkozás .

Az évek óta szőnyeg alá söpört problémára a 2002-es nagy nyári árvíz hívta fel a figyelmet,
amikor a Duna-telep lakóit ki kellett telepíteni és a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Parancsnokság már fel akarta adni a terület védelmét, amit végül a lakosság nyomására nem
tehetett meg .

Ebben az időben a területre látogató vezető tisztségviselők egybehangzóan tettek ígéretet az
itt élő és dolgozó embereknek az árvízvédelmi vonal jelenlegi helyéről való áthelyezésére és
kiépítésére. Ilyen kijelentést tett többek között Medgyessy Péter miniszterelnök, Demszky
Gábor főpolgármester és Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő is .

Tekintettel arra, hogy az elmúlt másfél évben semmilyen érdemi intézkedés nem történt,
felkerestem fogadóóráján Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Urat aki
arról tájékoztatott, hogy tárcája tervezett költségvetése nem tartalmazza a gátépítés költségeit,
mivel Budapest árvízvédelme a fővárosi önkormányzat feladata . Megnyugtatott viszont,
hogy tudomása szerint elkezdődött a védelmi vonal tervezése .

K/6941 .

Írásbeli kérdés



Ezek után meglepődve hallottam a fővárosi illetékesek tájékoztatását, akik egyértelműen
leszögezték: forrásaik a tervezési költségek biztosításával kimerültek. A gát
felépítésének egyetlen lehetséges forrását egy belügyminisztériumi céltámogatásban
látják.

Ezért a következő kérdésekre várom megtisztelő válaszát :

l. Mit tesz a Belügyminisztérium annak érdekében, hogy Budafok-Tétény Budapest MUII
kerületének árvízvédelme megoldódjon?
2. Tud-e Belügyminisztérium céltámogatást biztosítani a )MI kerület árvízvédelmére?
3 . Milyen reális megoldást lát a probléma megoldására?
4. Mikorra valósulhat meg legkorábban a gát?

Budapest, 2003. december 10.
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