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Írásbeli kérdésszám .
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló
2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést
kívánok feltenni

Lázár János

Miniszterelnökséget vezető miniszterhe z

„Visszakapják a nagykőrösiek a csatorna-beruházásba fizetett önrészüket? ”

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nagykőrös önkormányzata 2007-ben pályázott a csatornahálózat teljes kiépítésére . Az

uniós pályázaton elnyert összeg mellé közel ötezer nagykőrösi háztartás fizette be a

csaknem 220 ezer forintos önrészét . Az önkormányzat pályázott az állami önerő alapra,

ahonnan 558 millió forint nyert . Az önkormányzat azonban az államtól nyert pénzt nem

adta át a Víziközmű Társulatnak, az nem tudta visszaadni a társulat tagjainak, hane m

képviselő-testületi döntéssel úgy határozott, hogy azt útépítésre használja fel . A

beruházásban érintett lakosság úgy érzi, hogy az önkormányzat becsapta őket, az ő

megkérdezésük, hozzájárulásuk nélkül költötték el a nekik járó pénzt .

Azt Ön is elismerte, hogy jogos a nagykőrösiek követelése, legalább is Miniszter ú r

ebben a szellemben nyilatkozott az ügyről a 78. kormányinfón. Ám, amikor március

elején Miniszter úr Nagyk őrösre látogatott, már a korábbiakkal ellentétesen ítélte meg a

helyzetet . Ön szó szerint ezt mondta : ,, . . .a Kormány szerint Nagykőrös Önkormányzata ,

a Képviselő-testület, a polgármester, és a Víziközmű Társulat közgyűlése is jól döntött,

amikor arról határozott, hogy utat épít, mert ez a köz javát szolgálja . Az állam nem

határozta meg, hogy ezt a pénzt mire kell költeni . Megítélésem szerint a nagyk őrösi

önkormányzat nem követett el hibát, amikor az útépítés mellett döntött .
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Az állam ezzel kapcsolatban nem fogalmazott világosan, éppen ezért a nagyk őrösi

képviselő-testület és a polgármester a város érdekeit tartotta szem el őtt . "

Tisztelt Miniszter úr !

Abban nincs vita közöttünk, hogy helyes-e, ha egy önkormányzat fejleszti az

infrastruktúrát, utat épít, amelyből persze nemcsak a lakosság profitált, hanem Mészáros

Lőrinc üzlettársa is . Vitánk abban áll, hogy Ön ellentmondásos nyilatkozataival továb b

növeli a bizonytalanságot a nagykőrösiekben.

Kérdéseim Miniszter úrhoz :

Mi tehát az álláspontja? Visszafizetendő-e a nagykőrösiek számára a befizetett önrész?

Mint azt nyilatkozta, Nagykőrös, kiváló szövetségese a kormánynak, Czira Szabolc s

polgármester urat pedig barátjaként tartja számon . Erre való tekintettel is, hajlandó- e

Miniszter úr latba vetni tekintélyét, hogy a nagyk őrösiek megkapják végre

követelésüket ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2017 . április 19`.

v— J
Burány Sándor

országgyűlési képviselő
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