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Fidesz - Magyar Polgári Szöveg

Képviselőcsoportja
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Ér'ess 2008 JÚL 0 9,

KÉPVISELŐIÖNÁLLÓ INprYVAN X

Az Országgy0lés

. .J2008. (e») OGY

határozata

A meg nem valósuló Kormányzati Negyed busára fordított sokmilliárd forintnyi
közpénz elköltésének körülményeit vizsgáló bizottság létrehozásáról

Amióta nyilvánosságra került a szocialista kormány terve, mely szerint 142 milliárd forintér t
kormányzati negyedet akartak építeni az ország szociális-gazdasági válsága idején, azóta
komoly viták övezték az elképzelést . A mára leállított kormányzati tervből semmi nem
valósult meg, ugyanakkor a kormány mégis elköltött tízmilliárd forintot az emberek pénzéb ől .
A beruházás előkészítését sorozatos botrányok övezték, hiszen az építkezéshez szüksége s
jogszabály-változások hosszú ideig még csak napirendre sem kerültek az illetéke s
testületekben, ugyanakkor jutott szerződés a kormányhoz közel álló bizalmi embereknek,
egykori KISZ KB-snak, volt Perfekt-igazgatónak, ráadásul a beruházás leállítása után 9 0
sniltíó forinttal növelték a projektcég törzstőkéjét, arról nem is beszélve, hogy
sajtóinformációk szerint a Kormányzati Negyed Koordinációs Iroda vezet ői és munkatársai
százezres-milliós jutalmakat kaptak néhány nappal a beruházás leállításának bejelentése előtt.
Az emberek pénzével való takarékos és körültekint ő gazdálkodás, valamint a kormányzati
negyed megépítési szándéka egyáltalán nem egyeztethetők össze, ezért szükséges, hogy egy
országgyülési vizsgálóbizottság tekintse át a több mint tízmilliárd forint közpénz elköltéséne k
körülményeit .

A felmerült kérdések tisztázása érdekében :

L

	

Az Országgyűlés a Házszabály 34 . §-s► és 36. §-a alapján vizsgálóbizottságot hoz
létre A meg nem valósuló Krnműnyaati Negyed beruházás-ára fordított sokmilliárd
forintnyi közpénz elköltésének körülményeit vizsgák; bizottság (továbbiakban:
Bizottság) elnevezéssel .

lI,

	

A vizsgálat tárgya különösen a következő kérdések megválaszolása:

Y . Ki, mikor és milyen indokok alapján döntött a kormányzati negyed felépítéséről?
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2. Ki, mikor és milyen indokok alapján döntött a kormányzati negyed beruházásának
leállításáról?

Mennyi pénzt költöttek el eddig a költségvetésből a kormányzati negyed meg nem
valósuló beruházására?

4. Ki és milyen eljárás alapján döntött a kormányzati negyed építéséhez kapcsolód ó
szerződések megkötésérő l ?

5. Ki és milyen eljárás alapján döntött a kormányzati negyed beruházás nyomán létrejöt t
testületek személyi összetételérő l?

6. Hogyan használta fel a Kormány a beruházás és annak el őkészítése során a Magyar
Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben biztosított
forrásokat?

7. Maradtak-e a későbbiekben teljesítésre kerülő kötelezettségek? Amennyiben igen,
mennyit kell még költeni az emberek pénzéből a meg nem valósuló beruházásra?

8. Miért emelték meg a kormányzati negyed felépítését felügyel ő cég (KoNeP Kft„)
törzstőkéjét 90 millió forinttal a beruházás leállításáról szóló döntés után?

9. Miért költenek még az idei évben is több mint 300 millió forintot ingatlan-
értékbecslésre, tanácsadásra, sokszorosításra, tervdokumentációra, ügyvéd i
költségekre?

10. Valós-e az a közelmúltban megjelent információ, amely szerint a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság huszonkétmillio forint karácsonyi jutalmat osztott szét a Kormányzati
Negyed Koordinációs Iroda vezetői és munkatársai között 2007 decemberében?

11. Miért nem tett eleget a Kormány a 38/2008 . (IV. 17.) számú országgyűlési
határozatban foglalt kőtelezettségének, vagyis miért nem számolt be az
országgyűlésnek a beruházás költségeirő l, a közpénzek elköltéséről?

III A vizsgálóbizottság az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5 .) AB határozatának figyelembe
vételével maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.

IV. A vizsgálóbizottság tevékenységérő l jelentést késett , melynek tartalmaznia kell
a) a bizottság feladatát;
b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;
c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;
d) annak bemutatását, hogy rnegáliapitásait milyen bizonyítékokra alapította;
e) a vizsgálat által érintett szervek) vagy személyek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat

módszereire és megállapításaíra vonatkozóan ;
javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre_
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_V. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a
képviselőcsoportok vezető i tesznek ajánlást az alábbiak szerint :

MSZP

	

5
Fidesz –Magyar Polgári Szövetség

	

2
KDNP

	

1
SZDSZ

	

1
MDF

	

1

VI. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt el ő javaslatot az Országgyűlésnek,
amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnőkére a kormánypánti
képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek körébő l terjesztenek elő javaslatot .

VII A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e . határozat L valamint II. 1-Y I . pontjait
érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, vonatkozó javaslattételre . A
bizottság a munkája song – figyelemmel az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5.) AB
határozatára – a fel	 tval iísszef lggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. Az
Alkotmánybíróság 50/2003. (XI. 5.) AB határozatában foglaltak figyelembe vételével a kért
adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság
előtt megjelenni .

VIII. A bizottság feladatának ellátásé oz szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit
az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

IX. A bizottság megbízatása feladatának eIvégzéséíg tart .

Indokoltas

A 38/2008 . (IV.17.) számú országgyi léci határozat értelmében a Kormánynak 2008. június
30-ig el kellett volna számolnia a kormányzati negyed beruházásról, annak körülményeiről és
költségvetési hatásairól. A kormány azonban nem tett eleget ezen kőtelezettségének,
ugyanakkor az embereknek joguk van tudni a közpénzek sorsávói .

Budapest. 2008. július 9 .

Dr. Balsai István

	

Dr. Cser-Palkovics András
Fidesz – Magyar Polgázi. Szövetség
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ORSZÁGGYiiLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnifirk Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 4611994. (IX. 30.) ÚGY határozat 87. §-a alapján „ a
meg méni valósuló Kormányzati negyed beruházására fordított sokmilliárd forintnyi
kézpénz elköltésének körttltné'nyeit vizsgák' bizottság létrehozásáról» címmel a következő
határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2008 . július 9.

4"
Dr. Balsai István

	

Dr. Cser-Palkovios András

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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