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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mi lesz a Nagykanizsai Határőr Igazgatósággal? " címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Dr .Petrétei József Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Úrhoz .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Új Egyensúly program egyik pontjaként - a takarékosság jegyében - megjelent az a
kormányzati szándék, hogy megszüntetik a határőr igaztóságok közül azokat, amelyek az
Európai Unió határain belül vannak .

A tavalyi évben már reppentek fel a határőrséget érintő jelentős intézkedésekről szóló hírek,
amelyek a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság dolgozóit érzékenyen érintette volna . Ezek
között a hírek között a Határőrség Országos Parancsnokságának központjának értékesítésén
túl szerepelt az is, hogy a Nagykanizsai Határőr Igazgatóságot meg kívánják szüntetni .
Az igazgatóságon dolgozók a kormány programjának már említett változatának tartalmáról
most is információkat szereztek, így aggodalommal tölti el őket az a gondolat, hogy a tavalyi
év elvetélt ötletét a kormány kimondottan csak fiskális szempontok alapján újra előveszi .
Azon túl, hogy ez az ötlet sokuk munkahelyét veszélyeztetné, szakmai szempontból is
megkérdőjelezhető . Az információk több kérdés megfogalmazását motiválták bennem,
melyek megválaszolására tisztelettel kérem Őnt!

1 . Meg kívánja- e szüntetni a kormány a nagykanizsai Határőr Igazgatóságot?
2 . Amennyiben nem igaz a hír, terveznek-e valamiféle jelentős átalakítást a határőrség

határőrizeti működésének rendszerében? Milyen elképzelése van Őnnek e
határszakasz őrzésének jövőjéről, hisz jelentős hosszúságú határ őrzését látták el a
nagykanizsai igazgatóságról?

3 . Amennyiben az igazgatóság megszűnik, mi történik az ott dolgozó emberekkel, hány
embert fognak elbocsátani az igazgatóság megszüntetése okán?
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4. Megszűnés esetén mit tervez Ön az igazgatóság ingó-, és ingatlanvagyonával?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2006 .07.03 .
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