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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 kérdést kívánok intézni Orbán Vikto r
Miniszterelnök Úrhoz

„Milyen felhatalmazás alapján jár el a miniszterelnök kabinetfőnöke akkor, amikor egyes
helyi önkormányzatoktöl szerződéseket kér be?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Minden bizonnyal Tisztelt Miniszterelnök úr is értesült arról, hogy napvilágra került a
Miniszterelnöki Kabinetiroda azon intézkedése, mely szerint egyes önkormányzatoktó l
bekérték az illetékességi területükön található reklámhordozókra vonatkozó szerződéseiket .

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet tartalmazz a
mindazon szabályokat, melyek alapján az egyes szaktárcák az egyes ügyekben eljárn i
jogosultak. Ezen jogszabály 19/13. § - 19/D. § -ai kimerítően rendezik a miniszterelnök
kabinetfónökének feladat-, és hatásköreit . A felsorolásban nem szerepel olyanpont, amel y
alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda az egyes helyi önkormányzatoktól — különö s
tekintettel az önkormányzati autonómiára — bá«nely szerződéses jogviszonyt megalapozó
okiratot bekérhet .

A fentiekre való tekintettel kérem Tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy válaszában pontosa n
megjelölni szíveskédjen azt a jogszabályi felhatalmazást, amely alapján a Miniszterelnök i
Kabinetiroda felhatalmazással bír arra vonatkozólag, hogy bármely helyi önkormányzattó l
szerződést kérjen be.



Kérdezem továbbá Tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy a szóban forgó intézkedésrő l előzetesen
volt-e tudomása, illetőleg személyesen adott-e utasítást az intézkedés megtételére ?
Kérem Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy arról is adjon tájékoztatást, hogy pontosan mel y
önkormányzatokat szólították fel az okiratok megküldésére .

Végezetül pedig kérem, hogy az intézkedés konkrét céljára és remélt eredményeire adjo n
felvilágosítást .

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel :

Budapest, 2017 . október 27 .
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