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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló

10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrhoz ,

„Az elszabott támogatás, avagy miért nem valósult meg az Ön által felkarolt projekt? ”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Ön 2014 szeptemberében még külügyi államtitkárként sajtótájékoztatón jelentette be 212 ú j

munkahely létesítését Csornán, valamint utalt arra, hogy a csornai napelemgyárban várhatóan má r

2015 második felében megindul a termelés . „A csornai beruházás azért is jelentős, mert teljesen

importfiiggetlen, vagyis a felhasznált anyagokat Magyarországon fogják el őállítani, ezzel is növelve

az üzem közvetett munkahely-teremtő hatását” — emelte ki Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón .

Ehhez képest a csornai napelemgyár helyzete erősen aggasztó: a szép ígéretek ellenére sem történt

semmi, a gyár nem működik . Maga a csarnok elkészült, de az üzem mégsem m űködik .

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosít ó

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII . törvény 1 . §-a alapján az Eximbankban az állam

tulajdonában álló társasági részesedések feletti tulajdonosi (részvényesi)jogok gyakorlására a

külgazdasági ügyekért felel ős miniszter jogosult .

Mindezek alapján az alábbiakról kérdezem Miniszter Urat :

1. Milyen forrással támogatta az Eximbank a napelemgyár ügyét, ki és milyen összegben, hány évre

kapott hitelt erre a célra, és mennyit folyósítottak már ebből a forrásból ?

2. Kapott-e az Eximbanktól ez a projekt vissza nem térítendő forrást?



3. Mi volt a projekt befejezésének a záró dátuma ?

4. Ki a felelős a projekt jelenlegi helyzetéért ?

5. Az Eximbank hitelén kívül kapott-e egyéb forrásból visszatérítendő vagy vissza nem térítendő

állami támogatást ez a projekt vagy a projekt szerepl ő i? Folyósították-e már ezeket az összegeket ,

ha igen, milyen összegben ?

6. Mikor kezdődhet el a termelés a csornai napelemgyárban ?

Tisztelettel várom a válaszát .

Budapest, 2017 . április 11 .

Dr. : angozó Tamás
országgyűlési képviselő (MSZP)
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