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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Orszúggyul Hivawla

[rományszám :

	

4,SA

Érkezett : 2007 MARC 12.

Írásbeli kérdés

A Házszabály 91 . §-a alapján „Meddig folytatódik a települési önkormányzatok
működésének ellehetetlenítése, avagy falurombolás után lesz-e faluépítés?" címmel
írásbeli kívánok benyújtani Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési
miniszter asszonyhoz .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A kistelepüléseket rendkívül hátrányos helyzetbe hozó politikai döntések eredményeként
megvalósuló tudatos és szándékos falurombolás a kisposták után elérte az iskolákat, óvodákat .

Azokat a települési önkormányzatokat, melyek önállóságuk megőrzésére törekednek és
ragaszkodnak saját egészségügyi, szociális és oktatási intézményeik fenntartásához, az a
veszély fenyegeti, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaja és Nyírcsászári településeken
2007. február 26. napján történtekhez hasonló események szenvedő alanyai lehetnek . Mint
ismeretes, Vaján és Nyírcsászáriban az önkormányzat által fenntartott oktatási
intézményekben iskolaszünetet rendeltek el azon okból kifolyólag, hogy a TIGÁZ közüzemi
szolgáltató szüneteltette a gázszolgáltatást, mivel az önkormányzatok számlatartozásukat nem
tudták rendezni. Mindez Vaja településén közel 450 tanulót, 42 pedagógust és további 23
dolgozót érintett. Félő, hogy ezen eset nem lesz a jövőben példanélküli és számos települési
önkormányzat a megyei önkormányzatokhoz hasonlóan kénytelen lesz intézményei - köztük
iskolák, óvodák - kapuit véglegesen bezárni .

A kormány által reformoknak nevezett, de valójában megszorító intézkedéscsomag lassan, de
biztosan életképtelenné teszi a magyarországi kistelepülések százait . A kormány minden
eddiginél agresszívabb hadjáratot folytat nemcsak a megyei, hanem a települési
önkormányzatok ellen is . Ezen törekvések nyílt formában a megyei önkormányzatok esetében



a költségvetési források drasztikus megvonásában jelentkeztek, míg a települési
önkormányzatokat hasonló módszerekkel próbálják rákényszeríteni arra, hogy
szuverenitásukat feladva intézményeik működtetése érdekében társuljanak .
A kormányzat részéről többször hangoztatott vélemény, mely szerint az önkormányzatoknak
maguknak is meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy csökkentsék működési
hiányukat, valójában tudatos manipuláció, mellyel szintén az intézmények bezárására,
összevonására igyekszik ösztönözni, illetve a számomra és több tízezer honfitársam számára
elfogadhatatlant próbálják burkolt formában elfogadtatni .

Kérdezem a Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy vajon uniós tagságunk 4 . évében, a gazdasági
miniszter úr által oly sokszor hangoztatott „dübörgő gazdaság" ideájával hogyan
egyeztethetőek össze a Vaján és Nyírcsászáriban történtek? Milyen intézkedéseket kíván tenni
a kormány a települési önkormányzatok és az általuk működtetett intézmények
problémamentes működésének elősegítése érdekében avagy falurombolás után beköszönt -e
valamikor a faluépítés éve?

Várom válaszát .

Budapest, 2007 . március 12 .

Fülöp István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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