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az Országgyülés elnöke részére

	

irásbcli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012. év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani Lázár
János a Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrhoz

Holt tart a Szegedi Vadasparkban történt 260 millió Ft-os játszótér ügy kivizsgálása ?
címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

2014. június 30-án azonnali kérdést tettem fel Önnek "260 millió Ft egy szegedi játszótérre . De
vajon szabályosan" címmel .

A kérdésem lényege az volt :
1. Hogyan kaphatott egy 1,7 millió Ft-os árbevételű cég (Titan Project's House Kft) 185 millió F t
uniós támogatást egy pályázati projekt megvalósításához?
2. Mire kí5ltötték el az uniós támogatást, amikor világosan látszik, hogy a Szegedi Vadasparkban
megvalósított turisztikai fejlesztés nem kerül 260 millió Ft-ba?
3. Milyen megtérülést mutatott be a cég az uniónak, ha 2013-bari mindösszesen 509 e Ft bevétele
származott a cégnek a játszótár üzemeltetésb ő l?

Ön válaszában azt mondta, idézem :
". . .a párc_szempontok tisztességügyekben nem szok[uk különösképpen zavarni, amikor éppenségge l
számon kell kérni közpénzt léhát készen állok arra, hogy ezt érdemben megbeszéljük vagy
kTVlzJgúJ7Ak. "

Válaszában tehát kitért arra, ha eljuttatom Önnek a háttérdokumentumokat az üggyel kapcsolatban ,
akkor érdemben kivizsgálja az ügyet !

ME 3760 / (2014) iktatószámú levelében arról tájékoztatott, hogy az általam küldött dokumentációt
megkapta, az ellen őrzést elrendelte, melynek befejezése 2014 . augusztus közepére várható . A
vizsgálat crcdrnényéröl pedig haladéktalanul tájékoztat .

Türelmesen vártam egészen 2014 . októberig . A vizsgálat eredményér ő l azonban mindaddig ne m
kaptam tájékoztatást. Ekkor ismételt Ievélben fordultam Önhöz, hogy a vizsgálat jelenleg i
állapotáról haladéktalanul szíveskedjen tájékoztatni . Sajnálatosnak tartom, hogy újból i
rnegkeresésernre Miniszter Úr Ön még csak válaszra sem méltatott !

Tisztelt Miniszter Úr!
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Országgyűlési képviselőként kétszeri megkeresésemre lassan fél éve nem kapok választ Önt ől, egy
a szegedi közvéleményt fibglalkozlaló, a közpénzek szabályos felhasználását érintő kérdésben . On
szerint normális az, hogy képvisel őként ennyi ideig nem kapok semmiféle választ? Ezek után e l
sem tudom képzelni, hogy milyen határidővel dolgozik a Minisztérium, ha egy állampolgár keres i
meg Önöket bármilyen üggyel kapcsolatban . Tényleg ez jelentené a hatékonyabb kormányzást, a
hatékonyabb ügyintézést Miniszter Úr?
Kérdezem tehát ismételten Önt :
- jelenleg hol tart a vizsgálat ?
- meddig, vizsgálódnak még a kérdésben ?
- szabályos valósult e:meg a közpénzek felhasználása?

Kérem, hogy az elrendelt vizsgálat pillanatnyi állapotáról haladéktalanul sziveskedjcn tájékoztatni !

Várom válaszát !

Budapest, 2014. november 13 .

. .1M .t -

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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