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Helyben

Tisztelt Elnök űr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a
alapján kérdést kívánok feltenni

Németh Lászlón é
nemzeti fejlesztési miniszter asszonynak

„Hogyan kívánja átalakítani a kormány a jászkiséri MÁV FKG Kft. működését?”

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Asszonytól, azért tőle, mert a
kérdésemmel érintett tárgykörben a Kormány tagjai közül Miniszter Asszony illetékes a
válaszadásra.

Tisztelt Miniszter Asszony !

Az Új Néplap 2013. november 3-i számában arról számolt be, hogy a jászkiséri MÁ V
FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. (továbbiakban: MAV FKG Kft .) teljes
átszervezésérő l, sőt megszűnésérő l szóló aggódó kérdések érkeztek a lakosság részéről
szerkesztőségükhöz .

Az újság szerkesztősége ezt követően folyamatosan kereste a MÁV FKG Kft . illetéke s
vezető it, de nem sikerült őket elérniük .

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője a hivatkozott újságcikkben úgy
nyilatkozott, a kormány célja az, hogy a jászkiséri MAV FKG Kft. ismét az állami
vasúttársaság közvetlen irányítása alá kerüljön.

A MÁV FKG Kit jelenleg országos szinten mintegy másfélezer munkavállalóna k
biztosít álláslehetőséget. A gépjavító, pályafenntartó-és felújító cég komoly
foglalkoztatói szereppel rendelkezik a Jászságban, így egy esetleges átszervezés, illetve
megszűnés eredményeként bekövetkező elbocsátási hullám drámai hatást gyakorolna
elsősorban az érintettekre, de a térség gazdaságára is .

Minderre tekintettel a Jászságban élők számára fontos lenne a valós információk ponto s
ismerete. Azonban a mai napig sem a cég vezetése, sem pedig az illetékes állami -
kormányzati szervezetek nem ismertették nyilvánosan a cég jövőjére vonatkozó
elképzeléseiket, holott Pócs János kormánypárti képvisel ő szavaiból kiderül, hogy
ilyenek léteznek.



Ezért kérem Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a gazdasági társaság dolgozói, valamin t
a cégért aggódó helyi lakosság tisztánlátása végett alábbi kérdéseimre válaszoln i
szíveskedjék :

• Mikor és milyen tartalommal kívánják átalakítani a jászkiséri székely ű MÁV
FKG Kft . működését?

• Jár-e létszámváltozással az átszervezés, és ha igen, milyen mértékű és jellegű
változást terveznek?

• Igazak-e azok a félelmek, hogy Jászkisér telephelyi munka helyett pl . Pécs
építésvezetőséget ajánlanak majd egy-egy munkavállalnak, hogy ne
létszámleépítés legye, hanem a dolgozó a vállalhatatlan feltétel miatt kénytelen
legyen közös megegyezéssel távozni, és végkielégítés nélkül ?

• A kormányzati tervek szerint módosul-e a cég munkavállalóinak jövedelme,
juttatásaik mértéke és rendje? A kormányzati tervek eredményeképp fog- e
változni a cég munkavállalóinak munkajogi helyzete, illetve ha igen, hogyan?

• A MÁV FKG Kft . 1994-ben lett gazdasági társaság . Az eltelt közel 20 évben
mindig eredményesen dolgozott a 100 %-os tulajdont gyakorló MÁV-nak, 2011 -
ben és 2012-ben is egymilliárd forint nyereséget ért el a tulajdonosnak . Mi
indokolja a visszaszervezést a MÁV-ba?

• Fónagy János államtitkár 2011 . évi látogatásakor a MÁV Zrt . Kommunikációs
Igazgatósága még a „hazai pályakarbantatásban stratégiai fontosságú MÁV FK G
Kft"-ről írt. Mi változott azóta?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . november 28 .

Oé/ L~
Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő
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