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Varga Mihály
Nemzetgazdasági Minisztérium

	

írásbeli kérdé s

Helyben

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére,
írásbeli kérdést kívánok benyújtani Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úrho z

Mit tartalmaz az OLAF vizsgálati zárójelentése (OF/2014/1138) a DAOP-2 .1.1/J-
12-2012-046 azonosító számú pályázattal kapcsolatban? Kezdeményezik-e

személyi és büntetőjogi felelősség megállapítását a Titan Project's House Kft-nél a
szabálytalanul felvett uniós támogatás kapcsán ?

2015. szeptember végén szóbeli kérdést intéztem Lázár János Miniszter Úrhoz, hogy
miként lehetséges az, hogy egy szegedi cég, a Titan Project's House Kft, - mely 18 5
millió forint EU-s pályázati támogatást nyert egy szinte láthatatlan turisztikai projektr e
- telephelybővítésre is nyerhetett további 50 millió Ft támogatást úgy, hogy a cég ellen
2014. nyara óta a NAV bűnügyi igazgatósága nyomoz, OLAF eljárás van ellene és
szeptember 24-e óta felszámolás alatt áll .

Vitályos Eszter Államtitkár asszony válaszában arról tájékoztatott, hogy a korább i
DAOP-2 .1 .1/J-12-2012-046 számú turisztikai pályázat kapcsán szabálytalanság i
eljárás indult, mely szabálytalanság megállapításával zárult és a teljes pályázati össze g
visszafizetésére kötelezték a céget.

Ez követően írásbeli kérdéssel fordultam szintén Lázár János Miniszter Úrhoz, hogy "
Kezdeményezik-e személyi és büntetőjogi felelősség megállapítását a Titan Project' s
House Kft-nél a szabálytalanul felvett uniós támogatás kapcsán?"

Lázár János Miniszter helyett az Ön minisztériumából érkezett a válasz, Tállai András
parlamenti adóügyekért felelős államtitkártól, aki az alábbiakról tájékoztatott :

"A felszámolási eljárás tekintetében a cég tényleges vagyoni helyzetéről a nyitó
felszámolási mérlegb ől (Cstv. 46. §) értesül a Közreműködő Szervezet . E mérleg az
egyes követelések bejelentésére nyitva álló határid őt (2015 .11 .03 .) követően készül el .
Ezt követően kerül a Támogató abba a helyzetbe, hogy a Kedvezményezett anyagi



helyzetét felmérve mérlegelni tudja esetleges további lépések (pl . polgári peres
eljárás) megtételének szükségességét . Ezen lehetséges eljárások tekintetében a tovább i
tájékoztatás azok esetleges sikerét veszélyeztetné . "

Miután a cég mérlegének elkészítésére álló határid ő lejárt, érdeklődve fordulok
Miniszter Úrhoz, hogy szorgalmazza-e további jogi lépések megtételét a
Minisztérium?

Időközben megszületett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálata i s
pályázati pénz szabályos felhasználásáról (OF/2014/1138) . Az OLAF a vizsgálat
zárójelentését, ajánlásait az illetékes nemzeti hatóságokhoz elküldte . Erről értesítést
küldött Ménesi Imre szegedi önkormányzati képvisel őnek (2015 . december 7.-én) ,
mint feljelentőnek, aki az értesítés másolatát továbbította nekem .

Mindezekért kérdezem és kérem tisztelt Miniszter Urat :

1.) Kezdeményezik-e személyi és büntetőjogi felelősség megállapítását a Tita n
Project's House Kft-nél a szabálytalanul felvett uniós támogatás kapcsán?

2.) Mit tartalmaz az OLAF vizsgálati zárójelentése (OF/2014/1138) a DAOP-
2.1.1/J-12-2012-046 azonosító számú pályázattal kapcsolatban?

Kérem Miniszter urat, hogy a vizsgálat eredményéről szíveskedjen tájékoztatni .

Várom válaszát

Budapest, 2016 . január 11 .

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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