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PARLF-MIN/ 53/3 (2018 )

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szabó Tímea (független) országgyűlési képviselő „Milyen eredményre jutott a
Hajdúhadházon uniós támogatásból megépített, ám az önkormányzat által fizetőssé tet t
játszótérrel kapcsolatos vizsgálat?” című , K/19741 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Telefon : (06-1) 795 3079 Fax : (06-1) 795 0462
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Szabó Tímea országgyűlési képviselő részére

Budapest

2018 . február 26 .
PARLF-MIN/ 53/2 (2018)

Tisztelt Képviselő Asszony !

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

szerint a hozzám intézett, „Milyen eredményre jutott a Hajdúhadházon uniós támogatásbó l
megépített, ám az önkormányzat által fizet őssé tett játszótérrel kapcsolatos vizsgálat?” című ,

K/19741. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Tájékoztatom, hogy, vállalásomnak megfelelően a Miniszterelnökség az írásbeli

kérdésben hivatkozott projekt vizsgálatát elvégezte . A vizsgálati jelentés Hajdúhadház

Város Önkormányzata, mint kedvezményezett részére átadásra került .

A vizsgálat megállapította, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata által hozott azon

intézkedés, amely az uniós forrásból megvalósult kültéri sportlétesítmények használatá t

díjfizetéshez kötötte, nem összeegyeztethető pályázatának eredeti célkitűzéseivel . A

díjfizetési kötelezettség ugyanis azon helyi lakosokat zárja ki a létesítménye k

használatából, akik érdekében a fejlesztés megvalósult . Az ellenőrzés ezért javasolta az

Önkormányzatnak, hogy tegye lehetővé valamennyi kültéri sportlétesítmény célcsopor t

általi díjmentes használatát .

A játszótérrel kapcsolatban az ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat

rendelkezései értelmében a játszótér használata hajdúhadházi lakosok számára ingyenes,

de regisztrációhoz kötött . A helyi lakosok díjmentes játszótérhasználata tehát biztosítot t

volt. E tekintetben további' intézkedésre nem volt szükség. Az ellenőrzés értékelés e

szerint ugyanakkor a fejlesztés során kialakított játszótér kihasználtságának mérték e
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alacsony, ezért a projektcél elérése érdekében javaslatokat fogalmazott meg az

Önkormányzat részére a regisztráció megkönnyítésére és megfelelő tájékoztatás

nyújtására vonatkozóan .

Az Önkormányzat az ellenőrzés javaslatait elfogadta . A kültéri sportlétesítmények

díjfizetési kötelezettségének eltörlését 2018 . február 28-ai határidővel, a játszótéri

regisztráció megkönnyítésével, megfelelő tájékoztatás kialakításával összefüggő
intézkedések teljes körű végrehajtását 2018 . március 31-ei határidővel vállalta. Az

Önkormányzatnak a megtett intézkedésekr ől a határidő lejáratát követően beszámolás i

kötelezettsége van.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon : (06 1) 795 3079 Fax . (06 1) 795 0462
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