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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVL törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Kormányzati ígéret volt, hogy bezár a menekülttábor. Hazudtak Vámosszabadi és
Győr polgárainak?”

címmel .

A henvújtott kérdésemre a választ írásban várom ,

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2014-2018-as ciklusban már négy alkalommal is fordultam Önhöz írásbeli kérdéssel ,

amiben tolmácsoltam a térség lakosainak kérését, azaz a vámosszabadi menekülttábor zártt á

tételét, illetve bezárását követeltem .

Ahogyan azt már korábban is jeleztem, ön és a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Kósa Lajos,

elbeszélnek egymás mellett, amikor a menekülttáborok ügyérő l kell állásponto t

megfogalmazni . Ön arra hivatkozik, hogy : Kormány a nemzetközi kötelezettségeine k

biztosítása érdekében befogadó intézményeket tart ftnn . Amint arról Önnek is tudomása van ,

az Európai Unió több országában rendkívüli helyzetet idézett el ő a tömeges illegális

bevándorlás. Jelenleg is naponta több ezer migráns utazik keresztül a hazánkkal szomszédos

államokon, vagy érkezik meg azokba. Tájékoztatom, hogy a 26912015 ., valamint a 270/2015.

Korín. rendeletek alapján korábban Magyarország egyes területein elrendeli menekültügy i

válsághelyzet jelenleg is fennáll. A Kormány álláspontja korábban is az volt, hogy a

vámosszabadi intézmény bezárására a mindenkori migrációs helyzet függvényében kerülhet

sor. A _km leírtakra tekintettel azonban továbbra is szükséges a bejbgadó állomás



fenntartása, amiről a Belügyminisztérium több alkalommal is tárgyalásokat ,folytatott

Vámasszabadi Község Önkormányzatának képviselőivel," Ezt január 22-én válaszolta,

K18399. számú írásbeli kérdésemre .

Mivel a migrációs krízis ebben az időszakban alábbhagyott, a helyiek mellett mi is úg y

gondoltuk, hogy végre történhet változás a tábor állapotát illetően . Ezért újra megkérdeztük,

amire Ön az alábbi választ adta : „A vámosszabadi menekülttábor ügyében a K/8399 . szám ú

írásbeli kérdésre adott válaszomba n egyértelm ű tájékoztatást adtam, az abban foglaltaka t

nem kívánom kiegészíteni . ”

Ezt követelte Kósa Lajos megnyilvánulása március 16-án : „Két bejbgadó-állomás marad.

Körmend és Szentgotthárd, több nem kell. ”

Ezért K110199. számon, újra írásban fordultunk Önhöz a tábor kapcsán . Akkor Ön ezt a

választ adta : ,.,Amínt azt Ön is említette a kérdésében, az elmúlt időszakban több alkalommal

adtunk már tájékoztatást a Vámosszabadi Befogadó Állomással kapcsolatosan . Tekintettel

arra, ho,, a 2016, január 22, napján kelt, valamint a 2016 . február 11 . napján kelt

lájékoztatásomhoz képest változás nem történt, az abban foglaltakat továbbra sem kíváno m

kiegészíteni." Ezek alapján a Kormány és kormányzó pártok között kommunikáci ó

valószínűleg nem működik . Kérem, vitassák meg ezt a kérdéskört Kósa Lajossal és tárják a

nyilvánosság elé.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy a városszabadi

menekülttábor mikor zár végre be? Addigi is mikortól lesz zárt a tábor ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . szeptember 23 .

Tisztelettel :

Jobbik
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