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Tárgy: írásbeli választ igénylő kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II. 24.) OGY határozat 124 . (1) bekezdése alapján „Természetes-e, hogy egy
fejlesztéspolitikai feladatra kizárólag pártpolitikusok alkalmasak? " címmel írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter
úrhoz.

Tisztelt Miniszter úr !

Nem régiben Ön a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljábó l
megyénként egy-egy miniszteri biztost nevezett ki — az ezekr ől szóló utasítások a hétfő i
Hivatalos Ertesítőben jelentek meg .

A megyei fejlesztési biztosok 2015 . június 1-jétől 2015. november 30-áig töltik b e
tisztségüket. Tevékenységüket a Miniszterelnökséget vezet ő miniszter — azaz Ön - irányítja, a
feladat ellátásáért díjazás és juttatások nem illetik meg . A miniszteri biztos feladata, hogy a
megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, valamint a fővárosi és megye i
kormányhivatalok képviselőivel együttműködve koordinálja a projekt-előkészítő és
projektmenedzsment-struktúra kialakítását .

Ezen kívül közreműködik a feladatokhoz szükséges humáner őforrás-kapacitás mennyiségi é s
minőségi felmérésében, a követelmények meghatározásában, ellátja a humáner őforrás
képzésével és oktatásával összefüggő koordinatív feladatokat . Irányítja továbbá a megyei
kedvezményezettek számára szükséges megyei szintű képzések és workshopo k
megrendezését, és kapcsolatot tart a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felel ős
államtitkárságának koordinációs feladatot ellátó szervezeti egységeivel és az irányít ó
hatóságok vezető ivel .

Országgyűlési képviselő i munkájukon kívül igen szerteágazó, komoly szakmai felkészültsége t
igénylő feladatokat kell ellátniuk a biztosoknak .



A fentiekre tekintettel, az alábbi kérdésekre várom Miniszter úr válaszát :

Milyen kiválasztási szempontokat vettek figyelembe a biztosok kiválasztásakor ?

Kiválasztásukat megelőzte-e valamilyen előzetes pályázati kiírás?

Nem gondolja-e, hogy összeférhetetlen az országgyűlési képviselői munka a megyei
fejlesztési biztosi megbízatással, még ha nem is jár érte semmilyen juttatás ?

Tisztelettel várom Miniszter Ur válaszát a fenti kérdésekre .

Budapest, 2015 . június 10 .

Tisztelettel :

dr. Szabó Szabolc s
független országgy ű lési képviselő
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