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Tisztelt KépviselőÚr!

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

szerint a „A bürokráciacsökkentés áldozata lesz a KRAFT projekt is?” című , K/8786. számú

írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A Kormány a 1222/2014 (1V. 8.) Korm. határozat keretei között rendelkezett a KRAFT

program megvalósításának első fázisáról, és a megkezdéséhez szükséges források

biztosításáról . Ennek keretében egyes projekt-elemek fogadására alkalmas, értéke s

kőszegi ingatlanok állami tulajdonba vételére (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által

megvásárlása), illetve a tervezett funkciók megvalósításához szükséges és els ődleges

felújítások elvégzésére került, illetve kerül sor folyamatosan. A fejlesztéssel érintett

ingatlanok kizárólag állami és önkormányzati tulajdonúak, a Fels őbbfokú Tanulmányok

Intézte nem tulajdonosa egyik ingatlannak sem .

Ezzel párhuzamosan folyik a program további funkcionális és fejlesztési részeinek

kidolgozása kormány-el őterjesztés formájában. A hivatkozott kormánydöntés alapján

tehát a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete - mint intézmény - léte vagy működési

formája sem nem alapja, sem nem egyedüli feltétele a program megvalósulásának .

Éppen ezért megnyugtatom, hogy a háttérintézmények átalakítása semmilyen formába n

nem hátráltatja az olyan megkezdett projektek végrehajtását, mint a KRAFT .

Mindezek mellett szükségesnek tartom leszögezni, hogy a háttérintézményekke l

kapcsolatosan a Kormány még nem döntött, 2016 . január 20-ai ülésén első olvasatban

tárgyalta az erre vonatkozó előterjesztést.
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Amennyiben a programmal kapcsolatban további kérdései merülnek fel, kérem ,

forduljon hozzám bizalommal .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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Kövér László Elnök Úr
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Magyar Országgyű lés

Budapest
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PARLF-MIN/57/3 (2016)

Tisztelt Elnök Úr !

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

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Bana Tibor (Jobbik) országgyűlési képviselő „A bürokráciacsökkentés áldozata lesz a KRAF T
projekt is?” című, K/8786. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax: (06 1) 795 0462
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