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Írásbeli választ i2énvlő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz

„Miért így költötték el a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítését célzó töb b
mint 2 milliárd önkéntes társadalmi adományt?” címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérem szíveskedjen tájékoztatást adni a következőkrő l :

A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21 .) Korm. rendelet és a Magyar
Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21 .) Korm. rendelet módosításáról szóló
207/2012. (Vll. 27.) Korm. rendelet tárgyában :

A rendeletalkotó, a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítését célzó önkénte s
társadalmi adományok központosítását és felhasználását el őíró rendeletében miért nem
teremtette meg annak lehetőségét, hogy a Kármentő Bizottságban a kormánypárt i
képviselő mellett ellenzéki képviselő is helyet kaphasson ; továbbá az adományokat
befizető civil szféra saját maguk által kijelölt képvisel ője is részt vehessen a Bizottság
munkájában? Milyen megfontolásból és módon jelölték végül a rendeletmódosítá s
keretében a Bizottságba a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítván y
képviselőjét?
Mi indokolta a támogatási célok módosítását, alapvetően kiterjesztését? Mi a
magyarázata annak, hogy a károkat elszenvedő lakosság közvetlen megsegítése helyett



lényegében állami és önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok finanszírozásár a

költötték el az adakozásból összegyűlt mintegy 2 .269.474.000 Ft nagy részét?
Mi a magyarázata annak, hogy (a rendelet szerint) egy olyan Bizottságnak, ahol a z
elnök a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke, a felügyelő bizottság tagjait a

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság választja meg?
Mi indokolta, hogy a rendeletmódosítás már bérjellegű kifizetéseket is engedélyezett?

Vizsgálták-e a Korm . határozat minden előírásának tényleges foganatosítását (Pl. 10 .§
(3) Ha a támogatás összege biztosításból, a károkozó várható kártérítéséb ől vagy

egyéb adományból előreláthatólag megtérül, az Alapból a támogatást a helyi
önkormányzat részére visszatérítési kötelezettség mellett kell folyósítani) . Történt-e
erre vonatkozó becslés, összeírás?
Kérem bemutatni, hogy a katasztrófa elhárítás, a kármentesítés és az újjáépítés során a

különböző források (állami, önkormányzati, magán/társadalmi) célszerint i
felhasználása, elhatárolása milyen jogszabályi el őírások, döntések vagy egyéb

megfontolások szerint történt?
Kérem szíves tájékoztatását, hogy az ügy tanulságait levonva milyen konkré t
jogalkotási, költségvetési és szervezetfejlesztési lépéseket tett azóta a hasonló
helyzetek megelőzése érdekében?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2016 . február 1 .

Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
LMP
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