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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Milyen
előzetes felmérések és információk alapján döntött a Kormány, hogy hol épülne k
menekülttáborok Magyarországon?” címmel benyújtott, K/5830. számú írásbeli kérdésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A tervek szerint a Martonfa és Sormás közigazgatási területén fekvő új ideiglenes befogadó
állomások 1000-1000 fő elhelyezésére lesznek alkalmasak .
Az állami ingatlanok kiválasztását mérlegelési folyamat el őzte meg, melynek során számos
szempont került értékelésre . A Belügyminisztérium 2014 végén felhívást tett közzé állam i
tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmenetes felajánlására. A felhívás célja új, nyitott
befogadó állomás, illetve idegenrendészeti őrzött szállás kialakítása volt . A felhívás címzettje i
A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXVI . törvény alapján vagyonkezel ő i joggal rendelkező
szervezetek, így a települési önkormányzatok voltak . Nyitott befogadó állomás létesítésér e
vonatkozó felajánlás a felhívásban megjelölt határidőre csak egy önkormányzattól érkezett ,
amely által felajánlott állami ingatlan azóta már menekültügyi feladatellátás céljábó l
hasznosításra került. Mindezek alapján az új ideiglenes jelleggel kialakításra kerül ő befogadó
állomások tekintetében szóba jöhető mintegy húsz állami ingatlan esetében az érintett
önkormányzatokkal történő egyeztetés jelentős mértékben lassította volna az ország
érdekében álló szükséges azonnali és gyors cselekvést .
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Az előkészületek során számos lehetőséget megvizsgált a Kormány, többek között üresen áll ó
állami ingatlanokat és üres állami földterületeket, melyek közül a martonfai és a sormás i
ingatlan felelt meg leginkább az elvárásoknak . A végleges döntést az összes körülmén y
figyelembevételével hozta meg a Kormány .

A migrációs helyzetre tekintettel fontos, hogy miel őbb működőképessé váljanak az ideiglenes
befogadó állomások, így a helyszínenként 1,8—1,9 milliárd forintból létrehozandó martonfa i
és sormási intézmények várhatóan az ő szi hónapokban megnyitásra kerülnek.

Budapest, 2015 . augusztus „
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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Harangozó Tamá s
(MSZP) országgyűlési képviselő „ Milyen előzetes felmérések és információk alapján döntött
a Kormány, hogy hol épülnek menekülttáborok Magyarországon?” című, K/5830. számú,
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015. augusztus „' "
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