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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

alapján hozzám benyújtott írásbeli választ igényl ő, „Kinek a
rokona/haverja/üzlettársa/embere Márton József?” című, K/5805. számú kérdésére az
alábbi tájékoztatást adom.

Márton József úr nem áll a támogatási döntés meghozatalában résztvev ők egyikével

sem a kérdésben megjelölt minőségű viszonyban.

A Kormány stratégiai célja a külhoni közösségek gyarapodását biztosít ó

intézményrendszer működésének fejlesztése, kialakítása . Ez a szempont játszik

elsődleges szerepet a támogatáspolitikai döntések meghozatalánál is . Az Asociatia
„Zöld Erdély” Egyesület 2015 tavaszán jelezte támogatási igényét a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felé. Az egyesület a

támogatásból a volt Lövétei Római Katolikus Népf őiskolának otthont adó ingatlan

szakszerű, műemléki igénnyel történő, közösségi központként való felújítását tűzte

ki célul. Az újjáépítésre vonatkozóan az egyesület felújítási tervet készített . A tervek
szerint az újjáépítés a következő 2-3 évben valósulna meg. A katolikus egyházzal
való megállapodás alapján az ingatlan egyházi tulajdonban maradna, a lövétei „Zöl d
Erdély” Egyesület pedig közösségi - közhasznú rendeltetésű használati -

üzemeltetői jogot kapna az épületre . Az ingatlan, Lövéte és térsége

építészetileg egyik legértékesebb épülete, a felújítás után pedig közösségi házként és

turisztikai információs irodaként funkcionálna, továbbá népfőiskolai és

felnőttképzési programoknak nyújtana otthont. Az egyesület a katolikus egyházzal

való megállapodás alapján arra is vállalkozott, hogy a katolikus egyház tulajdonában

lévő és maradó ingatlan felújítására romániai, magyarországi és uniós forrásokat

kutatnak fel .
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Meggyőződésünk szerint a projekt nemcsak a külhoni és ezzel az egyetemes magyar
kultúrkincs gyarapításához, hanem az erdélyi magyarok egyéni és közösség i
önazonosságának megőrzéséhez is hozzájárul .

Budapest, 2015. augusztus 17 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Szávay István (Jobbik) országgy űlési képviselő „Kinek a
rokona/haverja/üzlettársa/embere Márton József?” című , K/5805. számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015. augusztus 17.
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