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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez

„Nagyotmondásból jeles : Mikor lesz ezer közmunkás Tiszaburán? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A korábban kormány közeli HírTV (http ://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-hizott-sertes-es-illegalis-
fogialkoztatas-a-feles_eg-is	 jolfart-1359976)
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(videóval :
https ://vimeo .com/157989558 ) is beszámolt arról az egyel őre beváltatlan ígéretrő l, amely az
ország egyik legszegényebb településének 1000 közmunkás állást ígért, arra az esetre, ha a
szavazók a Fidesz jelöltjét segítik a polgármesteri székbe. Az érintett település a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Tiszabura, az érintett nagyotmondó pedig a Kormány tagja, Dr .
Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter .

Az ígéretet, amely nem egy jött-ment, súlytalan figura szájából hangzott el, hanem a
választókörzet fideszes parlamenti képviselőjétől és egyben miniszterét ő l, olyan komolyan
vették a helyi lakosok, hogy a miniszter által támogatni kért polgármestert választották a
település vezetőjének .

A településen az ígért állásokból – a helyiek beszámolója szerint is – szinte semmi sem lett, a
munkahelyek száma messze elmarad a vártnál, és a település gazdálkodásában is több olya n
probléma van, amelynek megoldása jelenleg kilátástalan. Éppen ezért a településen már nem
is a helyi vezetők (polgármester, alpolgármester, jegyző) végzik a fontosabb feladatokat ,
hanem a Kormány döntése alapján a Máltai Szeretetszolgálat .

Álláspontom szerint bármit is ígértek a választási kampányban a remény utolsó sugaraiba
kapaszkodó lakosoknak, az tisztességtelen és el őre teljesíthetetlen volt a település helyzeténe k
objektív helyzete miatt .



Az ilyen jellegű felelőtlen és hataloméhes ígérgetés visszataszító és komoly politikusho z
méltatlan, pláne úgy, hogy esély sincs, hogy abból bármi is megvalósuljon .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Volt-e/van-e olyan helyzetben a Kormány egyik minisztere, akár Dr . Fazekas
Sándor, hogy 1000 közmunkás állást ígérjen egy olyan településre, mint
Tiszabura?

Hány fő közmunkás dolgozik jelenleg Tiszaburán ?

Mikorra éri el a közmunka programban foglalkoztatottak száma a miniszter által
ígért 1000 fő t?

Vállalhatónak tartják-e Fazekas Sándor 1000 fős ígéretét?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . szeptember 5 .

Tisztelettel,
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