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Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek

„Mi lesz a vizes vébé romjaival?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Arra szeretném kérni Önt, mint a Budapesten és Balatonfüreden megrendezend ő XVII . Úszó- ,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos
összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felel ős kormánybiztost, hogy
válaszoljon a következő kérdésekre :

• Mi történik a helyszíneken (Duna Aréna, műugró torony, Városligeti-tó, balatonfüredi
helyszín) hagyott, lebontásra váró, vagy éppen feleslegessé vált épület- és szerkezet i
elemekkel? Ennek hány százaléka kerül pontosan újrahasznosításra, és hol kerülne k
újrahasznosításra? Hány százaléka kerül hagyományos hulladékudvarokba?

• Milyen további lépéseket fognak tenni a vizes vb helyszíneinek rendezése érdekében?
• Hány fát (és milyen korúakat és fajtájúakat) vágtak ki összesen a vizes véb é

létesítményeinek felépítése és a vizes vébéhez kapcsolódó területrendezése k
miatt?Figyelembe véve azt is, hogy egy egy-két éves fiatal fa messze nem pótolja eg y
több tízéves, kiterjedt lombkoronával rendelkez ő , kifejlett fa pozitív élettani hatásait ,
hogyan és mikorra tervezik a kivágott fák pótlását ?

• Mennyibe kerül összesen a vizes vb romjainak eltakarítása az adófizet ő polgárok
számára, és mennyivel járulnak ehhez hozzá a rombolást végző alvállalkozók (kérjük,
hogy a költségeket helyszínenként lebontva — Duna Aréna, m űugró torony környéke,
Városligeti-tó, balatonfüredi helyszín — tételesen legyenek szívesek rendelkezésünkr e
bocsátani?

Válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2017 . szeptember 29 .

Tisztelettel,
Iko y István

országgyűéé i képviselő (LMP)

Lehet Más a Politika
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