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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

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 Orbán Vikto r
Miniszterelnök Úrho z

„Igazi Döbrögi mentalitás! Ön szerint miképpen várható takarékos, költséghatékony

feladatellátás a kormányzati szervektől, ha egy új autó árát fordíthatják taxi szolgáltatásra
minden egyes hónapban? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Közbeszerzési és Ellátási F őigazgatóságot 2011-ben dedikáltan „az állami feladato k
hatékonyabb ellátása és a költségvetési kiadások csökkentése érdekében” (53/2011 . (III . 31 .)
Korm. rendelet) hozta létre az Ön által vezetett Kormány.

Beszédes, hogy a Főigazgatóság jogállására vonatkozó, jelenleg hatályos kormányrendelet
preambulumában már nem szerepel sem a feladatok hatékonyabb ellátása, sem pedig a
költségvetési kiadások csökkentése, mint elérend ő cél .

Úgy tűnik, hogy a gyakorlatban sem jelenik meg kiemelt szempontként a költséghatékonyság.

A Közbeszerzési Értesítő legfrissebb számának tanúsága szerint a F őigazgatóság nettó
171 .666.000 forint keretösszegben szerződött személy taxi szolgáltatásokra, amely keretösszeg
2016-2018 években, 33 hónap alatt kerülhet kimerítésre .



Amellett, hogy a taxiköltségekre szánt horribilis összeg nyilvánvaló rosszallást vált ki a

közvélemény részéről — hiszen sajnos az embereknek tömegközlekedési jegyek, bérletek
megvásárlása is gondot jelent — a megjelent adatok egyéb kérdéseket is felvetnek.

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszterelnök Urat, hog y

I. miképpen lehetséges, hogy a hirdetmény szerint 2017 . február 3-án létrejött szerződés
részben korábbi időszakra (2016-2018) vonatkozik ?

II. mikortól kezdődött és pontosan meddig tart a 33 hónapos keretszerződés?

A Fő igazgatóság korábbi taxi szolgáltatásra vonatkozó szerz ődése – amelyben a szerződéses
partner ugyancsak a City Taxi Fuvarszervez ő Szövetkezet volt – 2016 .05.18-án lejárt . (vö.
Közbeszerzési értesítő 2016/57 . )

Kérdezem ezért Tisztelt Miniszterelnök Urat arról is, hog y

III. amennyiben 2016 . május 18-a és 2017. február 3-a között is igénybevettek tax i
szolgáltatásokat, úgy azokat milyen szerz ődéses jogcím alapján fizették meg ?

IV. pontosan mekkora összeget fizetett ebben az időszakban taxi szolgáltatásokért a

Főigazgatóság, illetve mindazon szervek, amelyek a szolgáltatást a Főigazgatóság

feladatellátása révén szerzik be?

Várom mindenre kiterjedő megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . február 22 .

Tisztelettel,

Vona Gábor
Jobbik
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