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Varju Lászl ó
országgyűlési képviselő részére

Budapest
2015 . június 2 .

PARLF-ME/71/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerin t

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett „Az EU csalás elleni hivatala fúrta meg a felcsút i
kisvasutat?” című, K/4775. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

írásbeli kérdésében - nem először - sajtóinformációkra hivatkozik. Többször

hangsúlyoztam már Képvisel őtársamnak, hogy komoly ember ilyet nem tesz . Azonban

kételyei és félelmei eloszlatása érdekében, engedje meg, hogy kérdéseire tételesen
válaszoljak .

Első kérdés: válaszom postázásáig semmilyen értesítést nem kapott a Kormány arról ,
hogy az Európai Unió bármely szervezete vizsgálatot folytatna a fejlesztéssel kapcsolatban .

Második kérdés: visszakanyarodnék az előző válaszomhoz, a Kormánynak semmilyen
vizsgálatról nincs tudomása .

Harmadik kérdés : a Kormány nem lát olyan okot, amelyre hivatkozva ezt az Európa i
Unió megtehetné.

Negyedik kérdés : a felcsútiak nevében nem nyilatkoznék, azonban biztos vagyok benne ,
hogy a helyieknek sokkal reálisabb elképzelései vannak, mint Képviselőtársamnak .

Tisztelettel :

r. Sején Zsol t
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Varju László (független) országgyűlési képviselő „Az EU csalás elleni hivatala fúrta meg a
felcsúti kisvasutat?” című, K/4775. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .

Tisztelettel:

`~r. Sjén Zsolt

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 6975 Fax : (06 1) 795 0385
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