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Írásbeli kérdé s

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI .

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a Miniszterelnökséget vezető
miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Igy folynak el az uniós források?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A sajtóból értesültem arról, hogy az Államkincstár soron kívüli vizsgálatot indít az izsáki polgármester

vadászpanziója ügyében . Mondok József egyik cége, a Mondok Kft . 2014-ben EU-s forrásra pályázott a
Darányi Ignác Terv egyik pályázatán, és nyert is 35 millió forintot egy vadászház építésére . Mondok ,
izsáki polgármesterként még tagja is volt a helyi pályázati tervezést irányító Dunamellék LEADER -

egyesület bírálóbizottságának. Bár a vadászpanziót nyilvántartásba vették az izsáki önkormányzat -
honlapján szálláshelyként, de Mondokék soha nem hirdették, hogy az ingatlanba vendégeket várnak, és a z
interneten ma sincsen nyoma máshol, hogy a vadászházban meg lehetne szállni .

Csepreghy Nándor államtitkár úr egy nyilatkozatában a történtek kapcsán vizsgálat indítását említett e
Mondok József cége ellen, mivel felmerült, hogy kár érte az Államkincstárt .

Errő l a 444.hu írt, míg az Index egy másik vendégházról cikkezett, amelyet Mondok József polgármeste r
cége, az Agro-Wild építtetett, csaknem 50 milliós EU-s pénzb ő l ( „Dél-balatoni Leader Vidékfejlesztési
Nonprofit Zrt . Úmvp III . tengelyes pályázata") . A portál által megkérdezett helyiek nem ismerik ezt a
szálláshelyet, kitáblázva nincs, honlapja nincs, az online foglalási oldalak nem ismerik stb .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nagyon remélem, Ön szerint sem képezheti vita tárgyát, hogy az EU-s pénzek célzott, megfelel ő
hasznosításához és a források átláthatóságához elementáris közérdek f űződik. Az említett ügyben hol tart a
vizsgálat, milyen lépések várhatóak, amennyiben bebizonyosodik a visszaélés, mit tesznek annak érdekében ,

hogy kiszűrjék a potyautasokat a rendszerbő l ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . február 1 .
Tisztelettel,

ider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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