
országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk ( 1 )-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez

,,Mikor lesznek tarifaközösségek Baranya megyében" címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az LMP a 2019. évi költségvetéshez még módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlés elé, mert a
kormány által benyújtott központi büdzsé nem különített el forrásokat a vidéki közlekedési struktúra
ésszerűsítésére és összehangolására. Ezt a módosító indítványt a kormánypárti többség leszavazta. Pedig
ez a lépés roppant fontos lenne ahhoz, hogy a kistelepüléseken élő munkavállalók el tudjanak
helyezkedni a munkaerőpiacon, és ezzel együtt fontos lépét jelentene a drámai méreteket öltött belső
elvándorlás megállításában. Regionális közlekedési szövetségek létrehozására számos próbálkozás volt,
de még Budapesten sem zárult le a folyamat. Folytatni kell a programot a vidéki decentrumokban is, így
Pécsen is. A regionális közlekedési szövetségek kialakítása és a tarifaközösségek gyakorlatilag a vidéki
kistérségek leszakadásán segítene, akik pont az immobilitás miatt nem tudnak fejlődni. A kormányzat
fel akarja számolni a közmunkarendszert, viszont az onnan kivont forrásokat például erre kellene
fordítani. A program kialakításához állami szerepvállalás szükséges, a tömegközlekedési normatívák
emelése kulcsfontosságú. Világosan látszik, hogy lenne helye a költségvetésben az előremutató
fejlesztéseknek és kezdeményezéseknek, a kormány viszont továbbra sem képes lemondani a hasztalan
látványberuházásokról



Fentiekre tekintettel kérem miniszter urat szíveskedjen válaszolni: mikor várható tarifaközösség
létrehozása Baranya megyében, vagy éppen regionális közlekedési szövetség létrehozása? Miért nem
tett eddig ezirányba a kormányzat, hogy végre a vidéki közösségi rendszer fejlődni tudjon?

Válaszát előre is köszönöm.

Budapest, 2018. október 24.
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Keresztes László Lóránt (LMP)

Tisztelettel,
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