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Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Pintér Sándor Belügyminiszter úrnak

"Milyen következményekkel számoljanak az állampolgároktól jogosulatlanul pénzt szedő
fideszes polgármesterek? "

címmel .

Tisztelt Belügyminiszter Úr !

A nagykőrösi önkormányzat olyan pályázat keretében készült a város csatornázására ,
amelynek a költségeit részben a nagykőrösiek fizették volna . A pályázathoz 15% önrészre vol t
szükség, amit a nagykőrösiek be is fizettek.

Egy helyi civil szervezet időközben megtudta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé g
pluszforrásokat biztosított a szennyvízcsatornára, így lakossági hozzájárulásként nem a költsége k
15%-át, hanem mindössze 5%-át kellett volna beszedni . Az önrész csökkentésére kapott 55 8
millió forintról azonban mindenki hallgatott, a lakosságot pedig a mai napig senki nem értesített e
arról, hogy több pénzt fizettettek be velük, mint amennyibe a beruházás önrésze került . A
Nagykőrösi Víziközmű Társulat 2013 . és 2014. évi egyszerűsített beszámolóiból is hiányzik az
összeg, továbbá a fideszes többségű önkormányzat sem tájékoztatta a helyieket az önrész
csökkenésér ő l, ezáltal a megmaradt lakossági befizetésekrő l sem.
A kifejezetten csatornázásra befizetett önrész kétharmadát a nagyk őrösieknek vissza kellett volna
kapniuk, ahogy Enyingen és Derecskén is történt . Mindkét településen a helyiek visszakapták a
befizetett összegnek azt a részét, amelyre végül nem volt szükség a csatornázásnál . A visszajáró
pénzt a fideszes városvezetés azon túl, hogy még mindig nem fizette vissza, annak létezését még
el is akarta titkolni, a lakósság el ő l.

Kérdezem ezért Belügyminiszter urat :

1. Eddig hány olyan esetre derült fény országosan, ahol a polgármester jogosulatlanul szedett b e
vagy tartott vissza állampolgári befizetéseket? Indult-e eljárás az elmúlt 5 évben ilye n
ügyben?

2. Milyen következményekkel kell számolniuk azoknak a polgármestereknek, aki k
jogosulatlanul szednek be vagy tartanak vissza állampolgári befizetéseket?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015 . október 30 .
Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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