
Pintér Tamás
országgyűlési képviselő

Országgyű lés Hivatal a

Irományszám : 1~r
1
M4--

Érkezett : 2018 JÚN U 1,
Szóbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi OVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhe z

„Ismét meleg a helyzet Dunaújvárosban . Ha baj lesz, tud-e segíteni az állam a bajb a
jutott dunaújvárosiak sokaságán?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Pomázi Csaba fideszes oligarcha neve hírhedt a dunaújvárosi lakosok körében. Tudják, hogy
neki is köszönhetik, hogy a téli, hideg id őszakokban a lakásaikban lévő radiátorok
maximumra tekerve is jéghidegek, melegvíz pedig nincs . Azt is tudják, hogy anyagi haszon
reményében kényére-kedvére zsarolhatja a várost . Halkan jegyzem meg, tette mindezt eddig
Dorkota Lajos, a Fidesz választókerületi elnökének, a Magyar Energetikai és Közm ű-
szabályozási Hivatal vezet őjének asszisztálásával .

Most azonban újabb lépése borzolja az idegeket, ami már a fideszes városvezetésnél i s
kiverte a biztosítékot. Történt ugyanis, hogy céghálózatán keresztül megszerezte a
tulajdonjogot 6 gázmotoros erőmű felett úgy, hogy — tudomásom szerint - nem is értesítette a
résztulajdonos önkormányzatot . Ráadásul, ezeket a turbinákat anno a város fizette ki, ami
miatt majdnem cs ődbe is ment az önkormányzat, csak az adósságkonszolidáció mentette me g
ettő l .
Jelen helyzetben tehát az új tulajdonos az Energott Kft, ahol a tulajdonos Pomázi Csaba, és a
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató, ahol a menedzsment jogokat szintén Pomáz i
Csaba gyakorolja, cégein keresztül .
Természetesen ügyeltek a részletekre : 1 .3 milliárd forintot fizetett az Energott, 1 .3 milliárd
forintot fizetett a DVCSH az erőművekért, de csak papíron, ugyanis bizonyítható pénzmozgás
nem volt .



Ezeknek a turbináknak dunaújvárosi családokat, idős embereket és gyerekeket kellene
szolgálniuk és nem oligarchák zsebeit tömniük . Ezzel a lépéssel viszont veszélybe

sodorhatják Dunaújváros víz és fűtés ellátását.

Természetesen az ügyben megteszem a kell ő jogi lépéseket, és ha kell, feljelentést teszek a

megfelelő szerveknél. Addig is, tisztelettel kérdezem a Belügyminiszter urat :

1. Normálisnak tartja-e, hogy kétes hír ű Fideszes oligarchák játszadozzanak a
közvagyonnal, ezzel veszélyeztetve egy megyei jogú város lakóinak víz és f űtés
ellátását?

2. Ha nem várt problémák merülnek fel a téli f űtési szezonban, akkor tud-e azonna l
segíteni az ott lakók számára a belügyminisztérium - ha igen, akkor hogyan?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2018 . május 31 .

Tisztelettel :

Pintér Tamás
Jobbik
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