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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett „A miniszterelnök vejének a családja gyarmatosítj a
a hazai közvilágítás-fejlesztést” című, K/3000. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ
adom .

Az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, hogy a Miniszterelnök Úr személyé t

támadják, ami akár úgy is értelmezhető , hogy a politikával, amit a Kormány folytat,
egyetértenek. Kifejezetten örömteli, hogy kérdésében nem vitatja az energiahatékonyság i

beruházások fontosságát, amelyek az elmúlt id őszakban 120 település korszerűsítését tették

lehetővé.

Képviselő Úr korábbi kormányzati pozíciójából fakadóan bizonyára tisztában van a
fejlesztési források felhasználásának szabályaival, így azonban nehezen értelmezhetőek

kérdéseibe bújtatott feltételezései .

A fejlesztéspolitika területén azért szüntette meg a Kormány a feladatok kiszervezését ,
hogy megfékezhessük azt a gyakorlatot, amely során 2007-ben még állami tisztségviselők
piaci szereplőként vámolták meg a közpénzeket. A Kormány döntése értelmében sem a
pályázatok kiírásában, sem azok értékelésében nem vesznek részt küls ő, piaci szereplők.

Képviselő Úr bizonyára tudja, hogy az állam nem vesz részt az önkormányzato k

projektjeinek kivitelezésében, a szükséges közbeszerzéseket nyílt eljárás keretébe n

bonyolítják a kedvezményezettek, amely eljárásban a legjobb ajánlat nyer, és amely ellen a
vesztesek jogorvoslattal élhetnek .
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Végezetül arra kérem Önt, hogy amennyiben bármilyen szabálytalanság gyanúját vél i
felfedezni, tegyen eleget kötelességének, és forduljon az illetékes hatósághoz .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet

43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Varju László (független) országgyűlési képviselő „A miniszterelnök vejének a családja

gyarmatosítja a hazai közvilágítás-fejlesztést” című, K/3000 számú írásbeli választ igényl ő

kérdésére adott válaszomat .
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