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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Megjelenteti-e a tárca a közbeszerzési eljárásainak eredményét? IIL"címmel a Házszabály
91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kovács Kálmán informatikai- és hírközlési
miniszterhez. A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

Az Ön helyett válaszoló Csepeli György úr a K/10072-es számú kérdésem hosszas, de
rendkívül fölösleges okfejtéssel próbálta meg elkerülni, hogy az Önhöz feltett kérdésemre
választ adjon. A K/10612/1-es irományában pedig egyszerűen nem válaszolt . Sajnálatos
módon ismét teljesen figyelmen kívül hagyta az 1990 évi LV . Az országgyűlési képviselők
jogállásáról szóló tv . 8.§ (1) bekezdését, mely szerint ,,Az állami szervek kötelesek az
országgyűlési képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz
szükséges felvilágosítást megadni ."

Tehát, az 1990 évi LV . tv. 8.§ (1) bekezdése alapján újra megkérdezem :

1. Megjelenteti-e határidőre a tárca a lefolytatott közbeszerzési eljárásainak eredményét a
Közbeszerzési Értesítőben a törvény előírásainak megfelelően? Kérem, táblázatos formában
adja meg, hogy a tárca megalakulása óta milyen közbeszerzési eljárásokat hirdetett meg, ezek
milyen számon melyik Közbeszerzési Értesítőben jelentek meg, mikor volt az
eredményhirdetésük, mikor érkezett a Közbeszerzési Értesítőbe az eredményhirdetésről szóló
közleményük, és az a Közbeszerzési Értesítő melyik számában, milyen számon jelent meg .

2.Az 1992 . évi LXIII . 19 .§-a és ugyanezen törvény 20 .§ (1) bekezdése alapján kérem továbbá,
hogy táblázatos formában adja meg a tárca megalakulása óta lefolytatott közbeszerzési
eljárásokat közül azokat, amelyeknek eredményét szóló tájékoztatót jelen kérdésem megírása
előtt (2004. november 5.) előtt nem küldték meg a Közbeszerzési Értesítőnek . Melyik
Közbeszerzési Értesítőben jelent meg és milyen számon ezen közbeszerzések felhívása, mikor
volt az eredményhirdetésük?

Kérdés



Ez utóbbi esetében kérem, válasza megfogalmazásakor legyen figyelemmel a Btk . 1778. §-
ában foglaltakra is .

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2004 . november 5 .
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Dr. Pósán László
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