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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "A közpénzek után már a magyarok élete sem számít?" 

Tisztelt Miniszter Úr! 
Mindenki tudja, hogy Magyarország városaiban az elmúlt években létrejött közvilágítás fejlesztések
botrányosan  és  minden  minőségi  követelményt  alulmúlóan  valósultak  meg.

Azt is mindenki tudja már, hogy az ország városaiban a közvilágítás kiépítése és felújítása során
nem történt más, mint a közpénzek ellopása haverokon és strómanokon keresztül. Ez alól talán csak
Polt Péter legfőbb ügyész a kivétel, aki sorra dobja vissza az ezzel kapcsolatos feljelentéseket.
Sajnálatos  módon  az  Ügyészséget  az  OLAF  tényszerű  jelentése  sem  érdekelte,  amely
megállapította, hogy több mint 28 településen maffiamódszerekkel csalták el a pályázatokat Tiborcz
István és hozzá kapcsolható személyek.

A közvilágítás  korszerűsítése  Dunaújvárosban  is  a  korrupció  és  a  minőségtelen  munkavégzés
állatorvosi lova lett.
Szerencsére az Elios nálunk még nem kapott szerepet – belegondolni is félelmetes milyen minőségi
munka  született  volna  akkor,  ha  mégis  –  de  a  módszer  ugyanaz,  és  az  végeredmény  a  mi
városunkban is ugyanolyan katasztrofális lett,  mint a többi településen. A pénzügyi visszaélések
mellett országosan az tette hírhedté a kivitelezést, hogy az esti órákban felkapcsolt világítás mellett
is  életveszélyesen  sötét  van  az  utakon  és  a  közterületeken.  Külön  szégyen,  hogy  bár  az
önkormányzat  tudott  arról,  hogy  a  világítás  szintje  nem  éri  el  a  kívánt  minőséget  és  ezáltal
közveszélyes  állapotokat  teremt,  a  mai  napig  nem  tesz  semmit  legalább  az  eredeti  állapot
visszaállításáért sem. Itt jegyezném meg, hogy emiatt nemrég feljelentést is tettem.
És ami a legszomorúbb az egészben, hogy most már nem csak az emberek közvagyona ment rá az
ilyen fejlesztésekre, hanem több emberéletet is követelt a hanyag, korrupt korszerűsítés.



Városunkban  idén  már  több  olyan  eset  történt,  ahol  a  sötétség  miatt  zebrán  átkelő  gyalogost
gázoltak el autóval. Nem feltétlen az autót vezető sofőr hibájából, és nem is a zebrán szabályosan
közlekedő  gyalogos  figyelmetlensége  miatt,  hanem  pusztán  azért,  mert  a  vaksötétben  kellő
körültekintés mellett sem figyelhettek egymásra.
A helyzet  súlyosságára  tekintettel  a  dunaújvárosi  polgárok  a  főbb  útvonalak  zebráinál  sárga
láthatósági  mellényt  tesznek  ki  egymásnak,  hogy  ezzel  segítsék  a  biztonságos  közlekedést.

Nagyon úgy tűnik, hogy az Önök közvilágítás-fejlesztései során nem csak a magyarok közpénzeit
lopták el, hanem már emberéleteket is veszélyeztetnek.
Kérdezem tehát a Tisztelt Miniszter Urat:

1.  Tervezik-e  fejleszteni  a  közvilágítást  azon  városokban,  ahol  a  botrányos  kivitelezések  miatt
életveszélyes állapotok vannak?

2.  Ha  nem  is  törődnek  a  korrupt  kivitelezésekkel,  legalább  azt  mondják  meg,  hogy  milyen
forrásokból lehetne azonnal hozzákezdeni a hibák kijavításához?

Várom érdemi válaszát!
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