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Tisztelt Elnök Asszony!
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„Elnézheti-e a kormány az építésügyi szabályok, kormányzati program végrehajtásával
kapcsolatos nyílt megsértését?" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Lamperth Mónika belügyminiszterhez .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az Új Dunántúli Napló 2003 . december 18-i száma nagy terjedelemben foglalkozik a PMFC-
stadion pályarekonstrukciójának késlekedésével, és a pályavilágítás megépítésének
folyamatával . Az írásból kiolvasható, hogy az állami forrásokból finanszírozott pályavilágítás
építési engedély nélkül került megvalósításra . A pécsi stadionrekonstrukciós programban
érintett különböző gazdasági társasági vezetők és közéleti személyek összefonódásait is
bemutató írás a pályavilágítás megépítésének központi közbeszerzés alóli mentességének
jogilag aggályos biztosítására is rávilágít .

Az írásból kiderül, hogy a pécsi, ,, . . .közel kétmilliárdos stadionrekonstrukciós munka
részeként megvalósuló világítás engedélyeztetésére szeptember 2-án önálló kérelem érkezett a
bólyi önkormányzathoz, mint ez esetben illetékes építési hatósághoz . . .Ám a világítást már
szeptember 12-én üzembe is helyezték mindenféle engedély nélkül ."
Az Új Dunántúli Napló információi szerint a PMFC stadion rekonstrukciós
tanulmányterveinek elkészíttetésére a Castrum-Pécs Építőipari Kft. kapott megbízást,
melynek egyik tulajdonosa Lusztig Péter egykori Baranya megyei rendőrfőkapitány, volt
pécsi MSZP-s országgyűlési képviselő, aki ma a Belügyminisztérium kabinetirodájának
miniszteri tanácsadója, azaz az Ön tanácsadója .
Azt gondolom, hogy a fenti -mindeddig cáfolat nélkül maradó- információk ismeretében
szükségtelen bármit is hozzátenni az ügyhöz .

Ezért az alábbiakat kérdezem a Tisztelt Miniszter Asszonytól :

1 ./ Szemet hunyhat-e a Belügyminisztérium afelett, hogy a központi finanszírozásból
megvalósuló stadionrekonstrukciós program egyik önálló részprogramjának kivitelezését, a
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pályavilágítást a szabályokon nyíltan átlépve, építési engedély hiányában építette meg a
PMFC-Sport Kft .?

2 ./ Mit kíván tenni Ön annak érdekében, hogy a pécsi emberek törvénytisztelete -ez esetben
különös tekintettel az építésügyi szabályok betartására- az önkormányzat és annak
tulajdonrészével működő PMFC-Sport Kft . építési engedély nélkül végrehajtott beruházását
látva se szenvedjen csorbát? Azaz, ugye bízhatunk abban, hogy miniszteri tanácsadójának az
új Dunántúli Napló írásában -az ügy egyik szereplőjeként- történő megemlítése után a bólyi
építésügyi hatóság, illetve az annak másodfokaként eljáró -egyéb feladatait tekintve az Ön
alárendeltségében dolgozó- Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal intézkedése ez esetben is
csak a törvényeknek kell, hogy megfeleljen?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2003 . december 19 .
1003 0 EC 2 2 .

Körömi Attila
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