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Írásbeli választ igényl ő , kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel áz Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér
Sándor belügyminiszterhez, mint a rendészetért és büntetés-végrehajtásért felel ős
kormánytaghoz

»Mennyiből épül az „okoskerités"? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A magyar-szerb határon tíz kilométer hosszan épült meg 2016 őszén a határzár második,
elektronikus jelzőrendszerekkel és kamerákkal felszerelt vonala. Lázár János
Miniszterelnökséget vezet ő miniszter 2017 . február 23-án jelentette be, hogy a Kormány a telje s
szerb-magyar határszakaszon kiépíti az új kerítést. A hírek szerint a kivitelezési munkálatok
már folyamatban vannak.

Az „okoskerités” építésével összefiiggésben az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :
• Az „okoskerítés” tíz kilométeres „mintaszakasza” esetében melyik állami szerv volt a

beruházó (ajánlatkérő)?
• Ki végezte a tíz kilométeres „mintaszakaszon” a kerítés építését? Ki végezte a tí z

kilométeres „mintaszakaszon” az elektronikus jelzőrendszerek, kamerák telepítését? A
kivitelező(k) vett(ek)-e igénybe alvállalkozókat? Ha igen, kérem, tájékoztasson, hog y
alvállalkozóként kik vettek részt a „mintaszakasz” kivitelezésében !

• A beruházó hány ajánlattevő közül választotta ki a kivitelező(ke)t?
• Mennyibe került az „okoskerités” tíz kilométeres „mintaszakaszának kialakítása” ?
• Melyik állami szerv a beruházója (ajánlatkérője) az „okoskerités” jelenleg zajl ó

építésének?
• Ki végezi a tíz kilométeres „mintaszakaszon” a kerítés építését? Ki végezi az új

kerítésen az elektronikus jelzőrendszerek, kamerák telepítését? A kivitelező(k)
vesz(nek)-e igénybe alvállalkozókat? Ha igen, kérem, tájékoztasson, hog y
alvállalkozóként kik vesznek részt a kivitelezésében!



• A beruházó hány ajánlattevő közül választotta ki a kivitelező(ke)t?
• Előreláthatóan mennyibe kerül az „okoskerítés” továbbépítése ?

Kérem, hogy az „okoskerítés” mintaszakaszának, illetve folyamatban lév ő továbbépítéséve l
összefüggő beszerzésekr ől és szerződésekről a 2015. október 19-én kelt, K/6460 . számú
kérdésemre adott válaszában'foglalt táblázatos formában adjon tájékoztatást!----

Budapest, 2017 . március 24 .

Dr. Harangozo Tamá s
MSZP
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