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Írásbeli kérdés
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a SAPARD - pályázaton megnyert
támogatást a Gannai Egyházközség végre megkaphassa? " címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Gráf József miniszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter úr!

A Gannai Egyházközség 2004 . februárjában SAPARD pályázatot terjesztett elő az
MVH Veszprém Megyei Kirendeltségéhez a gannai templom kupolafestésének
támogatása céljából .
A pályázatot befogadták és pozitív elbírálást nyert, 302121-1305-00534-0404 . sz .
alatt a támogatási szerződés megkötésére is sor került . 2004. november 26-án a
felújítás megvalósult, a kivitelező részére a munka ellenértékét, 5 .625.200 Ft-ot az
egyházközség, a hívek, a Gannai Önkormányzat megelőlegezték, valamint a
plébánia az MVH Megyei Kirendeltségén 2004 . november 28-án elszámolt .
Mivel a felújítás költségeihez szükséges pénzösszeg nem állt az egyházközség
rendelkezésére, Ganna Község Önkormányzata úgy döntött, hogy átmeneti
segítséget nyújt .
A támogatási szerződés szerint az elszámolástól számított 90 napon belül a
támogatás összegét, a 4 .218.900 Ft-ot kézhez kellett volna kapnia az
egyházközségnek . Ez azonban a határidőn belül nem történt meg, és 2005 . február
28-án az egyházközség a késedelem miatti érdeklődésére azt a választ kapta, hogy
a pénzt nem, hanem a hiánypótlásra történő felszólítást fogják megkapni .
A hiánypótlást követően helyszíni ellenőrzés során az MVH Megyei Kirendeltségének
dolgozói is megállapították a munka elvégzését, közölték, hogy a kifizetés meg fog
történni .
Ismét eltelt egy hónap, és a SAPARD támogatás kifizetéséről még mindig nem
kaptak értesítést, pedig az óta ez a támogatási forma már meg is szűnt . Az
egyházközség így a Gannai Önkormányzatnak nem tudja visszafizetni a kölcsönt,
amelynek nagy szüksége lenne rá, ismerve az önkormányzatok sanyarú helyzetét .



Tisztelt Miniszter úr!

- Mit kíván tenni annak érdekében, hogy megvédje a pályázati támogatást
elnyerő Gannai Egyházközséget attól, hogy erkölcsi és anyagi hátrány érje
azért, mert az MVH nem tartja be a hatályos rendelkezéseket?
Mit kíván tenni a kifizetések folyósítása érdekében?

Kérem, szíveskedjen érdekükben az illetékes hivatalnál közbenjárni, és
közbenjárásáról tájékoztatni .

Várom válaszát .

Budapest, 2005 . május 13 .

Kovács Zoltán
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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