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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony!

„Miért privatizálja a kormány, az önkormányzatok bevonása nélkül a VOLÁN vállalatokat?"
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Tudomásomra jutott, hogy megkezdődött a VOLÁN Közlekedési vállalat privatizációja Pest
Megyében. Ez választókörzetemet, Szentendrét, és 12 környékbeli települést is érint . A térség
polgármesterei semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak, ezért teljesen tájékozatlanok és
nem tudnak a lakosság kérdéseire sem válaszolni .

A kérdés azért is fontos és lényeges, mert a polgármesterek és a lakosság is tart attól, hogy
először a nyereséges, hosszútávon fenntartható járatok, viszonylatok értékesítése fog
megtörténni, és a veszteséges vagy csekély nyereséget hozó járatok később vagy nem találnak
gazdára és ezért a járatok megtartása veszélybe kerül vagy jelentős mértékben emelkedni
fognak a viteldíjak, a járatszám csökken és ezért a szolgáltatást nem mindenki tudja majd
igénybe venni, és így az iskolába és munkába járás is meg fog nehezülni .

Mindezek alapján tisztelettel kérdezem, hogy valóban megkezdődött-e Pest Megyében és
különösen a Dunakanyarban a VOLÁN társaságok privatizációja? Ha igen, a privatizáció
előkészítésében a privatizációs feltételek megfogalmazásában miért nem lettek bevonva a
térség szereplői (önkormányzatok, érdekvédelmi szervezetek)? . Kérdezem továbbá, hogy az
önkormányzatok kizártak-e a privatizációs folyamatból, vonatkoznak-e erre a privatizációra
az önkormányzati vagyon átadással kapcsolatos jogszabályok?

Tisztelt Miniszter úr, ezekre a kérdésekre sürgős válaszát várom, és egyúttal kérem, hogy a
privatizációs folyamatba az önkormányzatok részvételét tegye lehetővé, a pályázati kiírás
feltételeit meghatározásában az érintett önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel,
kistérséggel kistérségekkel, a szükséges egyeztetéseket folytassák le . Mindaddig pedig a
privatizációs folyamatot leállítani szíveskedjék .

Budapest, 2007. január 22 .
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