
i
` JOBBI KÍ MAGYARORSZÁGÉR T

MOZGALOM

Kövér László úrnak ,

az Országgy űlés elnökének

Helyben

Novák Előd
országgyűlési képviselő

Budapest, Széchenyi rkp . 19 . 1358
novak.elod@jobbik.hu

06-30-358-27-23
www.novakelod .hu

facebook.coxn Jnovakelod

Országgyű lés Fiivatar ..

	

írásbeli kérdés

Irományszára : ‘,L\ ^n 65,4_

Érkezett : 2016 AUG O Í,

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .

évi )(XXVI. tiirvériy 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l

szóló 1012014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i

Pintér Sándor bel ügyminiszterhez a következő címmel :

Hogyan tervezik a határt védők tnunkakörülményeinek javítását ?

Tisztelt Miniszter Úr !

Újra állnak a határon a rendőrkalyibák — ezzel a címmel olvastam a

https:l/kuruc.infofr121161786 címen azt a megdöbbentő cikket, mely fényképekkel i s

gazdagon illusztrált. Többek közt ez olvasható benne : »Először áprilisban ismerhette meg a

közvélemény azokat a szemeteszsákokból, rönkökb ől felhúzott . kalyibákat, amelyek

gombamód nőttek ki a földbő l a térségben . Nem telt el egy hónap, a rendőrség idén májusban

reagált a problémára . Bár a sátrakat elbontatták, cserébe viszont több tucat, darabra pontosan

47 esőbeállót húztak fel Röszke közelében egy húsz kilométernyi szakaszon . Ezek .másfőlszer

két méteres, trapézlemez tetejű , négy lábon álló, ülőpaddal ellátott menedékek. A határon

szolgáló rendőrök szerint; bár valóban kiépült több ilyen építmény is, ettől viszont még bőven

akad olyan hely, ahol továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak ."



Az üggyel kapcsolatban a Blikk megkereste a rendőrséget, megkérdezve, készülnek-e

bármiféle egyéb, a szolgálatot megkönnyítő fejlesztésre a határon. Nemes egyszerűségge l

annyit válaszoltak : „Igen!” – írja a cikk.

Tisztelt Miniszter Úr !

Ennyi idő elteltével már tényleg elvárható volna, hogy civilizáltabb munkakörülményeket

biztosítsanak a határt védőknek, különös tekintettel arra, hogy elhúzódó feladattól van szó . Ön

nem érzi méltatlannak a helyzetet? Mi az oka ennek, ki a felelős ezért? Fontosan milyen

ellátást kapnak a határt védő rendőrök, és milyen fejlesztésekre számíthatnak?

Budapest, 2016. augusztus 1 .
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