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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Miniszterelnök Úrhoz

„Valóban elégtelen az NFÜ belső ellenőrzési kapacitása? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Közbeszerzési Értesítő mai számában közzétett tájékoztatás szerint, a Nemzeti Fejlesztés i
Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) érvénytelennek nyilvánította „ a 2013. és 2014. évre
vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső szakértői kapacitás bevonása. ”
elnevezésű ajánlati felhívását .

Az eredeti pályázati felhívás alapján, az NFÜ 437,5 szakért ő napra vonatkozó szolgáltatást
kívánt megrendelni nettó 35 .000.000 forint, azaz bruttó 44.450.000 forint becsült érték
mellett .

Az ellátandó feladat mennyisége egészen pontosan megfelel két fő munkavállaló egy éves –
szabadsággal együtt számított – kapacitásának . (2013-ban a munkanapok száma 251 )
Figyelembe véve a becsült összeget, megállapítható, hogy ugyanezen mennyiség ű feladatra
havi 1 .441 .250.- forintos munkabér mellett lehetett volna alkalmazni a 2 fő belső ellenőrt,
mely összegbe kalkulálása során természetesen figyelembe vettem a konkrét munkabéren túl a
munkáltatót terhel ő valamennyi egyéb költséget is .

Némileg meglepő tehát, hogy a szóban forgó eljárásban miért kizárólag a Dr . Gál András
Levente - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egykori közigazgatási államtitkára ,
illetve a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős egykori
kormánybiztos - nevével fémjelzett Gál és Társa ügyvédi iroda adott be egyedülikén t
(érvénytelen) ajánlatot .



Kérdezem tehát Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy az NFÜ korábbi vezetését milyen
szakmai szempontok vezérelték akkor, amikor annak ellenére döntöttek az ellen őrzési
feladatok harmadik személyek általi ellátásáról, hogy azok a bels ő erőforrások
igénybevétele mellett nyilvánvalóan költségtakarékosabb módon lettek volna
megoldhatóak?

II. Az NFÜ belső ellenőrzési egysége jelenleg hány munkatárs feladatellátása mellet t
folytatja tevékenységét, illetve mekkora ezen személyek átlagos havi jövedelme ?

III. Tervezi-e az NFÜ, hogy a sikertelen közbeszerzési eljárást követ ően a szolgáltatá s
megrendelését ismételten meghirdeti ?

Szíves válaszát várom, melyet előre is köszönök !

Budapest, 2013 . október 28 .

Tisztelettel :

VoÍn János
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