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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett » Hogyan érvényesül a beszerzési stop a telefonbeszerzéseknél?" „Hogyan
érvényesül a kormányzati takarékosság a járműbeszerzéseknél?”; „Hogyan érvényesül ct kormányzati
takarékosság az informatikai beszerzéseknél?” „Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a
bútorbeszerzéseknél?” című írásbeli kérdésekkel összefüggésben, miniszter úr nevében és
megbízásából az alábbi tájékoztatást adom .
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény
rendelkezéseire és a fennálló bírói gyakorlatra is tekintettel nem köteles az adatkezelő az igény
teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében
lévő adatok tekintetében kell biztosítania. A hivatkozott törvény, valamint a Közbeszerzési és Ellátás i
Főigazgatóságról szóló 53/2011 . (ET. 31 .) Korm. rendelet alapján kérdéseik esetében a Közbeszerzés i
és Ellátási Főigazgatóság minősül adatkezelőnek .
A rendelkezésre álló adatok alapján az EMM'I irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó
intézmények által — 2013 . január 08 . és szeptember 30. között -- a Miniszterelnökséget vezető
államtitkárhoz benyújtott kérelmek alapján összesen 52 esetben mentesültek az eszközbeszerzési
tilalom alól . Nyolc intézmény részére történt bútorbeszerzés, összesen 35.192 .000 forint értékben .
Ebbő l a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme 13 .850.000 forint. Személygépjármű
beszerzés három intézmény vonatkozásában történt, összesen 64.500.000 forint értékben . Ebből az
Országos Vérellátó Szolgálat vérvételi és vérszállítói járm űvek beszerzési kérelme 46.500.000 forint,
vagyis a beszerzés összegének túlnyomó többsége. Informatikai eszközök beszerzését 24 intézmény
kérte, összesen 1 .632.157.000 forint értékben. Ezen igényből a Klebelsberg intézményfenntartó
Központ kérelme 1 .378.367.000 forint, tehát csaknem a teljes összeg . Telefonbeszerzés két intézmény
esetében történt, összesen 4.767.000 forint értékben .
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a tárca kezelésében ilyen bontásban állnak
rendelkezésre a kért adatok. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében nincsen olyan
kötelezettségünk, hogy az írásbeli kérdés szerinti részletezettségben és bontásban új adatköröket
hozzunk létre.
Felhívom Tisztelt Képviselő Urak figyelmét, hogy az Országos Vérellátó Központ megfelelő eszközök
hiányában nem tudja ellátni rendkívül fontos, emberéleteket mentő feladatát.
A januárban zöldmezfis beruházásként újonnan létrehozott Klebelsberg intézményfenntartó Központ
(továbbiakban : KLIK) működésének elindítása egyszeri alkalommal, de nagymértékben járult hozzá a
kiadások megnövekedéséhez . A KLIK jelentősége azonban a hosszú távú megtakarításokban rejlik.
Például a 2012. évben a köznevelési intézmények igazgatási feladatait ellátó önkormányzati
alkalmazottak és megyei intézményfenntartó központok köztisztviselő i, illetve kormánytisztviselői
létszáma 5228 fő volt, melyből 4309 fő nem kizárólagosan látta el a köznevelési intézmények
igazgatási feladatait. Ezzel szemben a KLIK ténylegesen betöltött ti iselői létszáma
jelenleg 2046 fű, ez a korábbi létszám kevesebb, mint fele.
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