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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűléselnöke részére

Helyben

Irományszám : KIS 8 70

Érkezett

1015 AUG . 0 5

Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani — a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6 .) Korm. rendelet 4 . §-ában meghatározott
feladatkörében — Pintér Sándor miniszter úrho z

„Milyen el őzetes felmérések és információk alapján döntött a Kormány, hogy hol épülne k
menekülttáborok Magyarországon? ”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány korábbi döntése értelmében új befogadó állomások épülnek a Zala megyei Sormáson é s
a Baranya megyében található Martonfa határában . A kormányszóvivő i tájékoztatás alapján
napvilágra került, hogy a kormányzat 22,2 milliárd forinttal egészíti ki az ideiglenes határzá r
építésére, valamint a migránsok átmeneti elhelyezésére fordítható költségvetési keretet . A
pluszforrásból, amelyet a költségvetési tartalékból csoportosítanak át, sátortáborok létrehozására ,
lakott területen lévő befogadó állomások áthelyezésére is költenek .

A jelek szerint az sem zavarja a döntéshozókat, ha az érintettek nem értesülnek időben a
kormányzat akaratáról és döntésérő l . Sajnálatos módon Martonfa település lakói csak a
kormánydöntést követően értesülhettek arról a tényről, hogy a település közelében a jövőben
menekülttábort kíván működtetni a Kormány.
Martonfa határában a kormányrendeletben meghatározott helyrajzi számon az egykori l őteret nézte
ki a BM az ideiglenes tábor helyszínéül . Sajtó információk szerint a korábbi lő téren jelenle g
semmilyen infrastruktúra nincsen, nem csak áram, de vezetékes víz sincs .

Tisztelettel kérdezem miniszter úrtól :

1. Hány menekült fogadására lesz alkalmas a martonfai tábor?
2. Hány menekült fogadására lesz alkalmas a sormásoni tábor?



3. Martonfa település határában létesítendő tábor tekintetében miért nem egyeztetett a kormány
a település önkormányzatával a helyszín kijelölése el őtt?

4. Martonfa település határában létesítend ő tábor tekintetében miért épp az egykori lő tér
területét találja a kormány alkalmasnak arra, hogy az ideiglenes tábor helyszíne legyen?

5. Mi alapján hozták meg a döntést Sormás, illetve Martonfa települések közelében létesítend ő
menekülttáborok építésérő l?

6. A martonfai lőtér helyett miért nem olyan helyszínt jelöl ki a kormány, ahol az alapvető
közműszolgáltatások legalább a közelben elérhetőek?

7. Mennyi idő alatt és pontosan mekkora költségek mellett épül majd fel a martonfai tábor?
8. Mennyi idő alatt és pontosan mekkora költségek mellett épül majd fel a sormásoni tábor?

9. Miért nem a Szerb határszakasz közelében épülnek az ideiglenes befogadó állomások ?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2015 . augusztus 5 .
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