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Tisztelt Képviselő úr!

„Tudunk-e segíteni Vezsenynek?" című, az Országgyűlés Házszabálya 91 . §-ának
(2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám intézett K17516 . számú írásbeli választ
igénylő kérdésére a következő választ adom :

2002 . novemberben a Belügyminisztérium kezelésében - az érintett tárcák
bevonásával - előterjesztés készült, amelynek alapján a Kormány határozatot hozott
a települési belvíz- és csapadékvíz elvezetésével összefüggő feladatokról . 2003
áprilisára elkészült a felmérés a fokozottan veszélyeztetett 817 településéről - az
ország településeinek több mint negyedéről - amely a csapadékvíz-elvezetés
helyzetét, a fenntartási és fejlesztési hiányokat tárta fel .

A fokozottan veszélyeztetett településeken elvégzendő feladatok 2003 . évi árszinten
az alábbiak:

Rekonstrukció : 44 milliárd Ft
Fejlesztés: 60 milliárd Ft
Összesen:

	

104 milliárd Ft

Az önkormányzati tulajdonban lévő, illetve a kizárólag egy önkormányzat érdekét
szolgáló vízrendezési művek fejlesztése, rekonstrukciója az önkormányzati saját erő
és a központi költségvetési támogatás közös forrásbiztosításával lehetséges, hiszen
- ahogyan Vezseny község esetében is - a szükséges önkormányzati beruházások
nagyságrendje sokszorosan meghaladja az önkormányzatok anyagi lehetőségeit . A
települési vízrendezési feladatok megoldásának elősegítésére éppen ezért
kormányprogram készül a Belügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium közös előterjesztésében .

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992 . évi
LXXXIXX törvény előírásai szerint a települések belterületi vízrendezésének,
csapadékvíz elvezetésének megoldására az önkormányzatoknak természetesen
továbbra is lehetősége van költségvetési forrásból címzett támogatás
igénybevételére .

A KvVM által kezelt források közül támogatásért lehet pályázni a Vízügyi
célelőirányzatra is, az aktuális évi pályázati kiírásnak megfelelően .

1011 Budapest, Fő utca 44-50 .
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A VICÉ-bői támogathatók azok a belterületi 'vízréndézési bérúházásók, amelyek' a
csapadékvizek elvezetését, a belterületeket veszélyeztető vízfolyások és
belvízcsatornák rendezését szolgálják .

Vezseny csapadékvíz-elvezetési gondjainak megoldására is ezen keretek között
lehet megoldást találni .

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat fogadja el, és erről tájékoztassa az érintett
önkormányzatot is .

Budapest, 2003 . december,,
i
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