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JELENTÉ S

a Font Sándor, a Fidesz képviselője által I/6423. számon benyújtot t
„Az arcátlanságnak nincs határa? Avagy hogyan rabolják szét a bábolna i

mezőgazdasági komplexum vagyonát” cím ű interpellációja tárgyában folytatott
vizsgálatró l

1. ELŐZMÉNY

Az Országgyűlés 2008 . október 13-ai ülésén 183 igen szavazattal 187 nem szavaza t
ellenében, tartózkodás nélkül, nem fogadta el az interpellációra Keller Lászl ó
pénzügyminisztériumi államtitkár által adott választ .

A Házszabály 117 . § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés elnöke az interpellációt a
Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságnak adta ki vizsgálat céljából . A bizottság
2008 . december 4-ei ülésén lefolytatta az interpellációra adott államtitkári válasz vizsgálatát .
A bizottság ülésén a pénzügyminisztert Keller László államtitkár helyettesítette .

2. FONT SÁNDOR KÉPVISELŐ (FIDESZ) KIEGÉSZÍTÉS E

Elsőként Font Sándor képviselő ismertette az elutasítás indokait . Jelezte, hogy
ismeretei szerint tavasz óta jelentős vagyonvesztés történt Bábolnán . A kérdést a Ménesbirtok
Kft.-vel összefüggésben is értékelte . Jelezte, hogy a földek értékesítése szerinte nem felel t
meg a földtörvény előírásainak . A képviselő kifogásolta, hogy feltehetően az egyik fontos
bábolnai épületben kaszinó létesítését kezdeményezték. Felvetette, hogy a Ménesbirtok Kft .
nem fogja tudni kifizetni a CIB bank rövidesen lejáró kölcsönét, ezért, a pénzigény kényszer e
miatt, végül lehetőség lesz arra, hogy az épületben valóban kaszinó létesüljön . Kifogásolható
az is, hogy a bábolnai önkormányzat esetleg meg akarja szerezni a Ménesbirtok Kft . kezelői
jogát. Jelezte, hogy a Parlament plenáris ülésén ezekre a kérdésekre nem kapott választ .
Eközben földeket hirdettek meg értékesítésre, igaz, hogy ezek közül egy részt a Ménesbirto k
Kft . szerzett meg, de információi szerint az értékesít őknek nem ez volt a célja .

A képviselő úgy értékelte, hogy a kormány hagyja kivérezni ezt a jelent ős állami
tulajdonú társaságot .

3. KELLER LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR BIZOTTSÁG EL ŐTT KIFEJTETT
ÁLLÁSPONTJA

Keller László pénzügyminisztériumi államtitkár válaszában kifejtette, hogy a
képviselő előző felvetéseiben jelentősen eltért a parlamenti interpellációjában kifejtettektő l .

Ami az eredeti interpellációban elhangzott három kérdést illeti, az államtitkár
kifejtette, hogy még a felszámolási eljárást megel őzően három sikertelen nyilvános pályázat is
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volt. Végül a földekre és az eszközökre együttesen két konzorcium adott be pályázatot ,
melyek közül az egyiknek elővásárlási joga volt a termőföldekre. A nyertes konzorcium
ajánlata összesen 214 millió Ft volt, ami az előzetes vagyonértékeléssel összhangban volt . A
pályázat elbírálása megfelelt a föld értékesítésére vonatkozó szabályoknak, az államtitkár ezt
jogszabályi idézetekkel támasztotta alá.

A bábolnai kaszinó létesítésére vonatkozó kérdésre az államtitkár elmondta, hogy a
bábolnai önkormányzat nem fordult a pénzügyminisztériumhoz ilyen indítvánnyal . A
pénzügyminiszter 2008 . nyarán a régióra egy általános tartalmú koncessziós pályázat kiírását
kezdeményezte, a lebonyolítással az APEH-et bízta meg . A kaszinóra kiírandó koncessziós
pályázatra az önkormányzati testület határozata alapján jelentkeztek .

A Bábolnai önkormányzat esetleges kezel ő i jogára vonatkozó kérdésre az államtitkár
elmondta, hogy sok esetben kértek és kaptak kezel ő i jogot önkormányzatok . Ilyen törekvés
minden önkormányzat részéről természetesnek tekinthető . A bábolnai polgármester az
önkormányzati szándékot közvetítette, de az önkormányzat is csak nyílt versenyben indulha t
bárminemű kezelői jog megszerzéséért. Az államtitkár utalt arra, hogy egy másik
interpellációs válaszában elmondta, hogy a Ménesbirtok vagyonkezelésbe adására ninc s
kormányzati szándék, ez egyébként is a Vagyontanács döntési kompetenciája. Bármiféle
vagyonkezelésbe adásra mindenképpen csak nyilvános pályáztatással kerülhet sor, és csak
olyan feltételekkel, hogy a társaság adósságainak a rendezése is megtörténik .

Végül az államtitkár kérte, hogy a bizottság – az el őterjesztő Font Sándor úrral
ellentétben - korlátozza a napirendi pont keretében tárgyalt kérdéseket az eredet i
interpellációban és az arra adott válaszban foglaltakra, és ne b ővítse ki a vizsgálat tárgyát .

4. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK A BIZOTTSÁG ÜLÉSÉ N
MEGFOGALMAZOTT ALLÁSPONTJA, ÉS AZ ARRA ADOTT ÁLLAMTITKÁRI
VÁLASZ

Az SZDSZ képviselője jelezte, hogy korábban úgy tűnt, hogy alapvetően igaza lehet
az interpellálónak, most azt látják, hogy a helyzet súlyosabb . Képviselő úr olyan állításokat
fogalmazott meg, amelyek akár ki is meríthetik különböző gazdasági visszaélések tényállását.
Az ellentétes állítások igazságáról a bizottsági ülés keretében nem lehet meggy őződni. Azt
javasolta, hogy amennyiben a képvisel ő bűncselekményeket lát, akkor tegyen feljelentést .
Egyúttal bejelentette, hogy az SZDSZ nem fogja elfogadni az államtitkár válaszát .

Az MSZP képviselője kifejtette, hogy az államtitkár kimerítő választ adott a
kérdésekre, és a képviselő úr kérdései és újabb felvetései feltételezéseken alapulnak .

A FIDESZ képvisel ő i a bizottság vitájában nem kívántak külön véleményt mondani .

Keller László államtitkár válaszában kifejtette, hogy a jogi helyzetet és a korább i
nyilvános pályázatok történetét egyértelm űen ismertette. Az interpelláció egy konkrét
értékesítésre vonatkozott. A MNV Zrt. Felügyelő Bizottságában az SZDSZ képviselője i s
részt vesz, ott lett volna lehetősége kifogást emelni . Kóka képviselő úr nem a konkrét
tényekrő l, hanem csak fikciókról mondott véleményt . Az elutasításból az látszik, hogy a z
interpellációra adott tényszerű és teljeskörű válasz megadása a válasz bizottsági értékeléséné l
nem jön számításba .
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Font Sándor vitatta, hogy eltért volna az interpellációjában felvetett kérdésektől, bár
azt elismerte, hogy a jelenlegi helyzetet is ismertette . Jelezte, hogy olyan dokumentumokat
adott át a bizottsági tagoknak, amelyek alátámasztják, hogy a bábolnai polgármester kaszinór a
vonatkozó kérdésére a pénzügyminisztérium levélben válaszolt .

Képviselő úr jelezte, hogy a Ménesbirtok működtetése állami támogatás nélkül i s
megoldható lenne, ha a cég megfelel ő földterületet kapna. Mindenkinek lehetősége lenne
feljelentést tenni, és ezt egy civil szervezet meg is tette . Véleménye szerint a kormányzat ne m
tett semmit a bábolnai cég ügyeinek rendezésére, az ASZ jelentése alapján kell a tovább i
lépésekrő l dönteni .

Kóka János, reagálva az államtitkár válaszára, kifejtette, hogy az SZDSZ általában
privatizáció-párti, de Bábolna eddigi története arról szól, hogy hogyan lehet a profito t
privatizálni, a kockázatot meg államosítani . Javasolta, hogy az illetékes tegyen feljelentést a
bábolnai vagyonvesztés miatt .

5. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE

A bizottság — 14 igen szavazattal 14 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül — a z
I/6423 . számú interpellációra a Keller László pénzügyminisztériumi államtitkár által adott
kiegészített választ nem fogadta el .

A bizottság azt javasolja az Országgyű lésnek, hogy a Házszabály 117 . § (4) bekezdé s
c) pontja alapján erősítse meg elutasító döntését és kérje fel a bizottságot intézkedési javaslat
kidolgozására.

Budapest, 2008 . december 4 .


	page 1
	page 2
	page 3

