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Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
intézni az emberi erő forrás miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z
Csak a Kormánynak kedves civil szervezetek juthatnak pénzükhöz az 1956-os emléké v
pályázatai keretébóZ ?
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány az 1956-os emlékévre 13,5 milliárd forintot különített el, amelyeket a
2016-2017-es évben els ősorban tudományos és ismeretterjeszt ő kiadványok, irodalmi és
filmes alkotások, köztéri m ű emlékek, valamint kulturális programok megvalósítására lehetet t
fordítani . Bár a cél maga természetesen helyes és üdvözlend ő, a kivitelezés szokás szerint
most is meglehetősen fideszesre sikeredett. A sajtó már a tavalyi évben is hosszasan cikkezet t
a különböző kormányközeli háttéremberek, médiamunkások, kocsmárosok és (ál)civi l
szervezetek bő kezű dotálásáról, sokszor a piaci ár többszöréséért is — er ősen vitatható
társadalmi haszonnal .
Az ügyben újabb — nem túl örömteli — fejlemény, hogy az elmúlt hetekben töb b
olyan megkeresést is kaptam nemzeti elkötelezettség ű, de kormánypárti politikusok
holdudvarában nem tartozó civil szervezetekt ől, hogy nyertes pályázataik elszámolásá t
mindenféle mondvacsinált okokra hivatkozva akadályozzák .

Van olyan nyertes pályázat, amelynek lebonyolítása óta több

mint fél

év telt el, ennek

ellenére a pályázó alapítvány a mai napig egy forintot sem kapott, noha az 1956-o s
Emlékbizottság útmutatása szerint darab számra minden egyes pogácsával és műanyag kávés
pohárral rendre elszámoltak . Ennek dacára havonta újabb és újabb hiánypótlási felszólításokat
kapnak olyan követelményekre hivatkozva, amelyek korábban a pályáztató részér ől szóba
sem kerültek . A dolog külön szépsége még, hogy ezek a felszólítások általában péntek délutá n
érkeznek öt naptári napos hiánypótlási határidővel . Ezt a hozzáállást egész egyszerűen
felháborítónak tartom !
A kormány civil szervezetekhez való hozzáállását ismerve óhatatlanul felmerül a z
emberben a gyanú, hogy az ily módon egzecíroztatott pályázók azért nem jutnak pénzükhöz ,
mert nem a kormánypártok holdudvarába tartoznak, esetleg a pályázaton elnyert összeget
sokak számára bizonyára szokatlan módon valóban arra fordítják, amire kérték, és ne m
vándorolnak megfelelő vastagságú borítékok a megfelel ő zsebekbe .
Van olyan szervezet is, amely el őfinanszírozott programra pályázott ugyan, de a z
Emlékbizottság ezt id ő közben utófinanszírozottra változtatta, ennek eredményeként a
megvalósított program a szervezet teljes 2016-os költségvetési keretét lenullázta . Mivel pénz
még utófinanszírozásban sem érkezett, a szervezet 2017-es évi rendes m űködési is veszélyb e
került.
A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat:

-

Milyen megfontolásból tartják vissza több civil szervezet esetében már megvalósul t
programok nyertes pályázati összegeinek kifizetését ?
Miért kérnek újabb és újabb értelmetlen hiánypótlásokat a pályázóktól ?

-

Nem tartja-e etikátlannak Miniszter Úr, hogy miközben a Civil Összefogás Fórum é s
a többi, kormánypártokhoz köthet ő, átláthatatlanul m űködő álcivil csoportosulás évi
több százmilliós támogatást kap, addig a valós civil tevékenységet végz ő szervezetek
rosszindulatú és pitiáner hivatali packázásnak vannak kitéve ?
Mikor juthatnak végre pénzükhöz az érintett civil szervezetek ?
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