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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL(}
Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László
az Országgyű lés 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 ől szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani Dr. Fazekas
Sándor, földművelésügyi miniszterhez ,

Ön elfogadhatónak tartja, hogy az NFA költségbe veri, majd levegőnek nézi a
törökbálinti polgárokat?

címmel ,

amelyre a választ , írásban (elektronikus formában) kérem.
Tisztelt Miniszter Úr ?

2015 évben Törökbálint város József- hegyén található állami területek bérl ő i vételi szándékot
nyújtottak be az NFA- hoz, ezt hosszas egyeztetés követte az NFA-val, és a törökbálint i
polgármesterrel . Az NFA tudomásul vette a kérést, és jelezte, hogy értékbecslést indít el ,
amennyiben ennek költségét a bérlők vállalják . A bérl ők jelezték, hogy állják a költségeket .

2016. októberben megtörtént az értékbecslés .

2016. dec.10.-én az NFA levélben értesítette az érintetteket a telek eladási áráról, és öt naptár i
napban határozta meg, hogy nyilatkozzanak, hogy tarják-e a vételi szándékot . Ezt a nyilatkozatot a z
érintettek ügyvéden keresztül megtették.
Az NFA erre a szándéknyilatkozatra válaszának határidejét 2017 .ápr .15. napjával bezárólag jelölte
ki, eddig tartotta érvényesnek az értékbecslést.

Most 2017. szeptember vége van, és eddig az NFA- tól semmi választ nem érkezett . Az ügyvéd i
megkeresésre sem ők, sem a minisztérium nem reagál .

Miniszter Úr meddig nézik hülyének, és egyben fejős tehénnek a polgárokat? Hajlandó-e, intézkedni ,
és egyben a felelősöket megnevezni ?

Tisztelettel kérem, hogy a választ részemre csak elektronikus úton továbbítsák,
papírformátumra nem tartok igényt . Válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2017 . szeptember 25 .

Gőgös oltán
országgyűlési képviselő
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