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MINISZTERELNÖKSÉG

Kövér László
elnök úr részére
Magyar Országgyűlés
Budapest

PARLF-TNM/ 6/3 (2017)

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Schmuck Erzsébe t

(LMP) országgyű lési képviselő „Miért ítél meg több százmilliós támogatást a Miniszterelnökség egy

kamu szervezetnek?” című, K/14061 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017. március 6 .
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Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő részére
Lehét Más a Politika képviselőcsoportja
Budapest

PARLF-TNM/ 6/ 2 (2017)

Tisztelt Képviselő Asszony !

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

Miniszterelnökséget vezető miniszterhez intézett „Miért ítél meg több százmilliós támogatást a

Miniszterelnökség egy kamu szervezetnek?” című , K/14061. számú írásbeli kérdésére -
feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

A Libertate felvidéki polgári társulás 2016 . október végén nyújtotta be egyedi kérelemben

foglalt támogatási igényét a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságához . Ebben
részletesen tájékoztatást nyújtott a 2016-2017-es évben megvalósítani kívánt célkit űzéseiről.
Három olyan területre kíván fókuszálni, ahol rövidtávon is számottevő eredmény érhető el,
illetve közép- és hosszútávon is tovább folytatható a megkezdett munka a felvidéki magya r

közösség épülése érdekében: a helyi és regionális termékek piaci pozíciójának meger ősítését, a

fiatal családok közösségi önszerveződésének előmozdítását, a felvidéki magyar romák

identitástudatának megerősítését igyekszik elősegíteni tevékenységével. A szervezet tagjai a

már működő oktatási és kulturális programok újszerű módszerekkel való kiegészítésére,
valamint szociális és gazdasági téren hiánypótló aktivitások, programok megvalósításár a

törekszenek.

Az egyedi kérelmek nem a nyílt pályázati rendszereken keresztül érkeznek, enne k

megfelelően egyedi elbírálásban részesülnek . Ezekről a nemzetpolitikai támogatásokról
jómagam, valamint Potápi Árpád János államtitkár úr közösen hozunk döntést .

Háttérvizsgálatot követően, a meglévő információk birtokában ítéltünk meg a szervezet
programjainak megvalósítására 220 millió forintot .

A Libertate-val egy időben hasonló céllal más szervezét nem nyújtott be támogatási igényt.

A szervezet tevékenységének újszerűségéből adódóan az elmúlt 6 évben ugyanilyen céllal más

szervezet nem kapott támogatást .

Budapest, 2017 . március 6 .
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