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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Egyszer önkormányzati pályázati pénz, másszor kopp!?” címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Bajnai Gordon
Fejlesztési és Gazdasági Miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján két közlemény jelent meg, amelyek el őbb
részben, majd teljes egészében lezárták az önkormányzatok számára a Környezet és Energi a
Operatív Programból megnyitott e-környezetvédelmi célú pályázatot .

Az első közlemény 2008 . március 26-i dátummal jelent meg és 2008 . március 21-i (!), azaz
visszamenőleges hatállyal szüntette meg a Közép-Magyarország régióból, illetve a több
régióból együttesen beadott pályázás lehetőségét, amelyre az eredeti kiírás egyébként
lehetőséget adott.

A sürgős felfüggesztés indokaként az Európai Bizottság által kialakított szabályrendszerre l
való ellentétes gyakorlat elkerülését és a két Operatív Programból történ ő finanszírozás
eljárásrendi, lebonyolítási, informatikai és pénzügytechnikai kérdések tisztázását hozták fel,
egyidejűleg felfüggesztve a korábban már beadott pályázatok elbírálását is .

A második közlemény 2008 . április 28-án került fel az NFÜ honlapjára „a pályázati kiírás
dokumentumai módosulnak” — túl sokat nem sejtető - főcím alatt. Azonban a részletes
közlemény elolvasása után derül az ki, hogy az önkormányzatoknak szóló III . komponens
ebben az esetben a források várható kimerülése miatt felfüggesztésre kerül — a megjelenést ő l
számított igen rövid, 3 munkanapos határidővel .

A fentiek alapján a következő kérdések merülnek fel :

A pályázat szabályszerűtlenül, szabályellenesen lett eredetileg kiírva?

Hogyan lehetséges az, hogy közel másfél évvel az ÚMFT elindulása után derül fény a
szabályszerűtlenségre, ezzel abba a helyzetbe hozva pályázókat, hogy a beadott pályázatuk



elbírálása fel lesz függesztve, a munkájuk eredményét, a projekteket, fejlesztéseket semmibe
véve?

Mi a garancia arra, hogy más pályázatoknál ez nem fordul (t) el ő , nem fordulhatott elő? Ezek
a pályázatok megfelelnek az ellenőrzésnek és nem kell évek múlva komoly összegeke t
visszafizetni az Uniónak?

A visszamenőleges illetve 3 munkanapos hatályú felfüggesztés mivel indokolható ?

Nem gondolják, hogy ha a fentiek megeshetnek, ez nem ássa alá teljesen a rendsze r
kiszámíthatóságát, átláthatóságát, ezzel komolyan veszélyeztetve a teljes pályázati rendsze r
működését?

Van-e egyáltalán értelme komoly ráfordításokat fektetni egy pályázat elkészítésébe, eg y
projekt előkészítésébe, ha valaki ezt egy tollvonással, pár napos határidővel vagy akár
visszamenő legesen is áthúzhatj a?

Mi tesznek annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő többé?

M indokolja, hogy az önkormányzatok, amelyek nyilvánvalóan a legközelebb állnak a
különféle helyi környezeti problémákhoz és a legjobban ismerik ezeket a problémákat, immár
teljesen kikerültek ebből a pályázatból ?

Mi indokolja azt, hogy nem biztosítanak többletforrást az önkormányzatoknak - azoknak a z
önkormányzatoknak, amelyekre a pályázat szövege a céloknál maga is hivatkozik ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2008 . május 19 .
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