F.M. Közgyőlése 348/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata

a közösségi közlekedés átalakítására irányuló kormányzati döntésekkel
kapcsolatos közgyőlési álláspont megfogalmazásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a közösségi közlekedés
átalakítására irányuló kormányzati döntésekkel kapcsolatos közgyőlési álláspont
megfogalmazására” c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi
határozatot hozza.

1.) A Közgyőlés felhívja a kormányzati döntéshozók figyelmét, hogy a közösségi
közlekedés átalakítására és fejlesztésére irányuló döntések csak egy egységes
nemzeti infrastruktúra fejlesztési program keretén belül és az átalakításhoz
rendelt források biztosítása esetén tekinthetıek meglapozottnak. A közösségi
közlekedés fejlesztése területén a NUTS 2 és területfejlesztési egysége a régió
jellegénél fogva mára már nem feltétlenül alkalmas tervezési egység a kötött és
szabadpályás személy és teherszállítás rendszerének átalakítására, hiszen a
gazdaságossági mutatókon túlmenıen a történelmi, földrajzi, szociológiai,
demográfiai adottságok figyelembevételével kevéssé számol.

Az átalakítás és fejlesztés csak rendszerszemléletben, több megyét érintıen,
egy-egy statisztikai régión is túlmutatóan képzelhetı el úgy, hogy az a közösségi
közlekedés valamennyi alrendszerének és a megrendelıi oldal igényeinek
optimális összehangolását tőzze ki célul, a szabályrendszereknek és rendeleti
elıírásoknak való feltétel nélküli megfeleléssel szemben.

2.) A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy nem kíván részt venni, önkormányzati szervei
útján, a közjogi alapot nélkülözı, tisztázatlan jogi státuszú, kvázi politikai jellegő
feladatok végrehajtására szervezendı testületek és szervezetek munkájában. A
Közgyőlés álláspontja, hogy az ésszerőtlen és átgondolatlan közösségi
közlekedés-átalakítás jegyében létrehozott szervezet(ek) a Kormány és a helyi
önkormányzatok közötti szakmai párbeszédre, a lakosság vasúti és közúti
személyszállítás iránti mindenkori valós igényét képviselı – kormányzati szinten
– figyelembe veendı álláspont kialakítására nem alkalmas(ak), feladat és

hatáskörük vitatott. Ezen feladatok és hatáskörök telepítésének szintje csak a
valós középszint, a megye lehet.

3.) A Közgyőlés ismételten tiltakozik a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium átgondolatlan, az Európai
Unió tendenciáival szembemenı vasúti visszafejlesztései ellen, amelynek
alapján Fejér megyében 2009. év decemberétıl a Székesfehérvár-Komárom,
Börgönd-Sárbogárd, és a Mezıfalva-Paks vonalakon a vonatközlekedést
megszünteti.

4.) A közgyőlés felhívja a megye parlamenti képviselıit, hogy ne szavazzák meg
sem a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó javaslatokat, sem pedig a
2010. évi költségvetés egyéb, az önkormányzatokat sújtó tételeit.
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