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PARLF-MIN/ 294/ 2 (2015 )
PARLF-MIN/ 295/2 (2015 )
PARLF-MIN/297/2 (2015 )
PARLF-MIN/ 298/ 2 (2015)
PARLF-MIN/299/2 (2015)
PARLF-MIN/ 300/2 (2015)
PARLF-MIN/301/ 2 (2015)
PARLF-MIN/302/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Urak!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a
hozzám intézett

„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a személyi kifizetéseknél?” című, K/5533. számú,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a telefonbeszerzéseknél?” című, K/5542. számú,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatikai beszerzéseknél?” című , K/5552.
számú,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a járműbeszerzéseknél?” című, K/5563. számú,
„Hol tart jelenleg a minisztériumi feladatkiszervezések felülvizsgálata?” című, K/5574. számú,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél?” című, K/5577. számú,

„Hány új "külsős" dolgozik a minisztériumban?” című, K/5588. számú,
„Mennyit utaznak az állam kontójára?” című , K/5592. számú

írásbeli kérdéseikben kért információkat tételesen, táblázatos formában, válaszom mellékletekén t
csatoltam .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0

Dr. Tóth Bertalan és Dr . Józsa István
országgyűlési képviselők részére

Magyar Szocialista Párt képviselő csoportja

Budapest
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Értoa e 2015 JOL 23.
Kövér László elnök úr
részére

Magyar Országgy ű lés
Budapest 2015 . július 23 .

PARLF-MIN/ 294/3 (2015 )
PARLF-MIN/ 295/3 (2015 )
PARLF-MIN/ 297/3 (2015 )
PARLF-MIN/ 298/ 3 (2015 )
PARLF-MIN/ 299/ 3 (2015)
PARLF-MIN/300/3 (2015)
PARLF-MIN/301/3 (2015)
PARLF-MIN/302/3 (2015)

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában

	

foglaltak

	

megvalósulása

	

érdekében

	

mellékelten

	

megküldöm
Dr. Tóth Bertalan ás Dr . Józsa István (MSZP) országgyűlési képviselők

„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a személyi kifizetéseknél? ” című , K/5533 . számú ,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a telefonbeszerzéseknél?” című, K/5542. számú,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság az informatikai beszerzéseknél?” című, K/5552 .
számú ,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a járműbeszerzéseknél?” című , K/5563. számú,
„Hol tart jelenleg a minisztériumi feladatkiszervezések felülvizsgálata?” című, K/5574. számú,
„Hogyan érvényesül a kormányzati takarékosság a bútorbeszerzéseknél?” című, K/5577. számú,
„Hány új "külsős" dolgozik a minisztériumban?” című, K/5588. számú,
„Mennyit utaznak az állam kontójára?” című, K/5592. számú

írásbeli választ igénylő kérdéseikre adott válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon (06 1) 795 33/9 Fax (06 1) /95 01'6 2
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