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Írásbeli kérdés

„A többcélú kistérségi társulások számára kiírt pályázatra jelentkező kistérségek hogyan
oszlanak meg megyei felbontásban?" címmel a Házszabály 91. §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Lamperth Mónika Miniszter Asszonyhoz . Válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

2004. június 30-án járt le a többcélú kistérségi társulások számára kiírt pályázati
határidő. A Belügyminisztérium 2004 . július 8-án közleményt adott ki, amely szerint „a
többcélú kistérségi társulások számára kiírt pályázati lehetőséggel számos önkormányzat élt .
A 2004. június 30-i határidőig 75 pályázat érkezett be a tárcához . A 75 pályázó kistérség
keretein belül összesen 1564 település döntött az összefogás mellett. A beérkezett
dokumentációk feldolgozása megkezdődött. "

Tisztelt Miniszter Asszony!

A pályázatok feldolgozása bizonyára már befejeződött, így kérdésemre is konkrét
választ tud nyújtani .

Megyei felbontásban hány pályaza erkezett Mumus 30-ig a minisztériumhoz?

Kérem válaszában minden megyére térjen ki, statisztikai formában .

Budapest, 2004 . július 20 .
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Mi a Magyar Köztársaság Kormányának álláspontja Törökországnak és Izraelnek az
Európai Unióhoz történő esetleges csatlakozásaival kapcsolatban?
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írásbeli kérdés

„Mi a Magyar Köztársaság Kormfnyának álláspontja UrökorszAgnak és Izraelnek az
Euröpai 'Unióhoz türtén6 esetleges csatlakozásaival kapcsolatban?" cfmrncl a Házszabály
91 . §-a alapján k6rdést kívánok benyújtani Kovács Usz16 kühigyminiseerhe:z .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európaj. Unió jövőjét döut6 módon meghatározó icérdés lehel 1'öTbkország és Izrael
esetleges csatlakozása az Európai Unióhoz, annak incézményej .hez. A két ország lehetséges
uniós tagságával kapcsolatban az utóbb] időben fontosnak ítélhető kijelentések, felvetéselv
láttak napvilágot az euro-atlanti térség több, gyakorló politikusa részéri?l .. Ezek is azt
bizonyítják, hogy a kérdés egyre aktuálisabb, nem.. is beszélve Törökország hosszü évek óta
határozottan kinyílván.ftott csatlakozási szándékáról_
Ezért az alábbi k6rdéseket klván.om feltenni Önnek :

1 ./ Van-e a magyar kormánynak hivatalos álláspontja lzrael illetve Tör6kország uniós
csatlakozásának ügyében? Ha igen, akkor hogyan foglalható össze a Kormány álláspontja a
kőt ország csatlakozását illetően?
2./ Amennyiben a Kormánynak nincs kialakult álláspontja, b .gy folynak-e jelenleg hivatalos
tárgyalások, vagy informális egyeztetések a fenti országok valamelyikével az esetleges uniós
csatlakozásuk k6rdéseiről?
3./ Személy szerint Ön, mint az uniós csatlakozással széleskörűen foglalkozó külügyminiszter
támogatja-e Törökország csatlakoz sónak lehetőségét az Európai Unióhoz?
4_/ Az előző kérdés szó szerinti megis .rnétI6sét mellőzve, támogatja:--e Ön lzrael
csatlakozásának lehetőségét az Európai Unióhoz?

Várom megtószteló válaszát .

Pécs, 2004_ július 20 .

Körömi. Attila
független k6pvise1S
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