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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úri 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminiszterhez

,,Mikor szüntetik meg végre a Debrecenben található Hajdú-Bihar Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetből (Iparkamara utca 1.) napi szinten kihallatszódó
ordítozást?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikus úton várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Herpergel Róbert a Jobbik debreceni önkormányzati képviselője 2017 .11.15-én sajtótájékoztatót
tartott a Debrecen, Iparkamara utca 1. alatt található büntetés-végrehajtási intézetből hallható
ordibálások miatt.

A börtön szomszédságában a Varga utcán több társasházi lakás is épült, a beköltözőket pedig
azzal hitegették, hogy a börtön elköltözik a szomszédból. A társasházi lakásokra az építési
engedélyt Debrecen város adta meg és figyelmen kívül hagyták, hogy a rabok körlete sokkal
közelebb esik a társasházi lakásokhoz, mint például a büntetés-végrehajtásban dolgozóké.

A környék lakóival látogatást tettek Pancsusák Sándor bv. ezredes bv. tanácsos parancsnok úrnál,
aki nagyon segítőkész volt, de az intézetből napi szinten kihallatszódó ordítások megoldására
csak azokat az eszközöket tudta felsorakoztatni, amire a jog szerint lehetősége van.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az érintettek az önkormányzati képviselőn keresztül levélben kértek állásfoglalást a Tisztelt
Belügyminiszter úrtól a probléma kezelése érdekében, de idáig nem érkezett válasz a
minisztérium részéről. A probléma jellegéből adódóan tisztán látható, hogy néhány ígéret a



börtön környékén élő, a kiabálásokat elszenvedni kénytelen lakók problémáját nem oldja meg,
mivel hosszú évekre visszavezethető az általam vázolt áldatlan állapot. Ezekből kifolyólag az
alábbi kérdésekre várom a Tisztelt Miniszter Úr válaszát:

• Milyen megoldási javaslataik vannak arra, hogy a környék ismét csendes legyen?
• Mikorra tervezik elköltöztetni a börtönt Debrecen belvárosából?
• Hogyan kívánják kártalanítani az ott élőket a mindennapi szenvedéseikért?

Várom mindenre kiterjedő válaszát!

Budapest, 2018. július 16.
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