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Interpelláció

Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 90 . §. alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27 . §-a alapján

bejelentem, hogy interpellációt kívánok benyújtani az érintett területért felel ős

Gráf József miniszter úrnak

„A tévedések beismerése vagy klientúraépítés? ”

címmel, az alábbi szöveggel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Országgyűlésben néhány hete, szeptember 23-án napirend el őtti felszólalásom témája a z

az ésszerűtlen takarékoskodási intézkedés volt, amelyet a Mez őgazdasági Szakigazgatási

Hivatal (MGSZH) rendelt el a megyei hivatalok illetve azok tagintézményei részére .

Ésszerűtlen volt az intézkedés, mert akadályozta a működési költségek drasztikus

csökkentésével a legszükségesebb munkák elvégzését is, például az élelmiszer-lán c

ellenőrzés vonatkozásában. Gőgös Zoltán államtitkár úr reagálásában kifejtette és

hangsúlyozta az adóforintokkal való felelős gazdálkodás kormányzati felelősségét.
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Tudomásom szerint parlamenti felszólalásom után, az államtitkár úr kifejtett véleményéve l

szemben a szolgálatnak működése érdekében mégiscsak további pénzinjekcióra vol t

szüksége.

Meg kell jegyeznem, hogy 2009-ben is gondok lesznek, mert a 2008-hoz képest plusz 2

milliárdos költségvetés látszólag többletforrást jelent, de, ha az említett 2008 . évi

pótelőirányzatot is figyelembe vesszük, nem más ez, mint egy újabb alultervezés .

Tehát egyrészt látjuk az ésszer űtlen takarékoskodást, másrészt a közelmúltban napvilágo t

látott MGSZH területi szervei Szervezeti és M űködési Szabályzatának módosítása és a z

ehhez kapcsolódó álláspályázatok újabb kiadást jelentenek . Miről van szó? Október 31-én

független megyei főigazgatók alkalmazását és kinevezését hirdették meg . A 2007. évi

átalakítás során azzal érvelt a Kormány, hogy a takarékosság jegyében az összevont megye i

intézmények egy vezet ője, azon túl, hogy vezeti továbbra is a saját intézményét, ellátja a

főigazgatói teendőket is. Ezért az átszervezés nem jár többletkiadással .

És most? Tizenkilenc megyei főigazgató, gondolom titkársággal, kocsival, külön, alárendel t

osztályokkal, egyebekkel. Kérdezem, ez mennyibe kerül? Ez a takarékos közigazgatás? Vag y

belátja a tárca, - azt, amit mi ellenzékiek számtalanszor elmondtunk -, hogy az egés z

átszervezés elhibázott volt, fiaskóval járt? Talán a megyei f őigazgatói pályáztatás a megyei

tanács iránti nosztalgia? Netán klientúraépítésr ől van szó?

Budapest, 2008 . november 11 .

dr. Medgya

	

y LászJló
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