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Írásbeli választ igénylő kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény
42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 .
§ (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez, minta nemzeti
park igazgatóságokat irányító kormánytagho z

„A Hortobágyi Nemzeti Park tájrehabilitációjáról ”

címmel, amelyre a választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr !

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 2013 őszén adta hírül, hogy a Környezet és Energia Operatív Progra m
(KEOP) keretében megkezdődött a nemzeti park területén található egykori bombázó lő tér tájrehabilitációja.

A folyamatban lévő tájrehabilitációval összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz, mint a
nemzeti park igazgatóságokat irányító kormánytagot :

• Mikor és ki döntött az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációjáról?
• A tájrehabilitáció a lőszermentesítésen túl kiterjed-e más beavatkozások elvégzésére is ?
• Mekkora a tájrehabilitációs projekt teljes költségvetése? A teljes projekt költségvetésének mekkor a

hányadát fedezik uniós támogatásból?
• Milyen tervek vannak a projekt keretében rehabilitált, lőszermentesített területek hasznosítására?
• A projekt végrehajtásában részt vesznek-e más cégek a lőszermentesítést végző Különleges Biztonsági

Szolgáltató és Tanácsadó Kft . mellett? Ha igen, kérem, ismertesse, hogy mely cégek vesznek részt a
tájrehabilitációs munkában !

• A projekt keretében eddig milyen ütemezéssel, mekkora összeget fizettek ki a különböző cégeknek?
Kérem az adatokat cégek szerinti bontásban bocsássa rendelkezésemre !

• Eddig milyen ütemezéssel, mekkora összeget fizettek ki az MH 1 . Honvéd Tűzszerész és Hadihajó s
Ezrednek az elő talált lőszerek és robbanótestek megsemmisítéséért ?

• Előreláthatólag mikorra fejeződik be az egykori bombázó l őtér tájrehabilitációja?

Budapest, 2016 . augusztus 31 .

Demeter Márta
országgy űlési képviselő


	page 1

