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Az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek?" címmel a
Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok benyújtani László Csaba
Miniszter Úr részére . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tiszteit Miniszter Úr!

Amint az bizonyára Ön előtt is ismeretes, Medgyessy Péter miniszterelnök úr
2002 . év tavaszán az országgyűlési választásokat, majd 2002 . év őszén az
önkormányzati választásokat megelőzően hangzatos ígéretekkel lepte meg
Magyarország polgárait . Úgy gondolom, akkor járok el helyesen, ha Ön elé
tárom a Magyar Szocialista Párt akkori miniszterelnök-jelöltjének
programját, hogy kérdéseim megválaszolását követően Ön is eldönthesse
sikerült-e megvalósítani az önkormányzatok gazdasági helyzetének javítását .

Medgyessy Péter „Egyetértésben a nemzettel!" című programjában a
következőket vállalta : „Megerősítjük az önkormányzatok pénzügyi, gazdasági
önállóságát. Ennek érdekében lényegesen több adóbevétel kerül a helyi
önkormányzatokhoz . Növeljük az SZJA-befizetés helyben maradó részét . Az
önkormányzatok részére bocsátjuk a teljes gépjárműadót . Megteremtjük
részesedésüket a központi költségvetésbe befolyó áfából is . Erősítjük
városaink versenyképességét, Budapest és a vidék együttműködését" .

Úgy tűnik a hangzatos ígéretekből a szocialista politikusok a mai napig nem
fogytak ki . Lamperth Mónika Belügyminiszter Asszony december elején hozta
Magyarország polgárainak tudomására, hogy „2004-ben az önkormányzatok
a beterjesztett javaslatokhoz képest jelentős forráshoz jutnak", amely által
2004 . „az építés, az építkezés, a fejlesztés éve lesz" .

Ezzel szemben úgy vélem, hogy a 2004-es év az önkormányzatok számára
már most rossz időszaknak tekinthető, amely álláspontomat a Szabolcs-
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Azt gondolom azzal, hogy Önök a kormányra kerülésüket követően
sorrendben a harmadik költségevetést készítették elő, rendelkeznek olyan
összehasonlítási alappal, amelyek lehetőséget teremtenek az alábbi kérdésem
megválaszolására .

Kérdezem ezért a t. Miniszter Úrtól, valóban 2004 . lesz az építés, az
építkezés, a fejlesztés éve Várdomb településen? Kérem a t . Miniszter Urat
mutassa be, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján tételesen
támassza alá, hogy Várdomb község számára, ahol nagy szükség lenne a
község járdáinak felújítására, az általános iskola fenntartása komoly
problémákat okoz, a 2002 . évi költségvetéshez viszonyítottan, mind 2003-
ban, mind 2004-ben milyen állami források biztosították, illetve biztosítják a
lehetőséget a gazdálkodásra .

Mielőbbi válaszát várva, maradok

Budapest, 2003 . december 14 .
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