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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

"Hivatalba lépése óta milyen intézkedéseket tett az Innovációs Alap m űködtetésében az
ASZ által kifogásolt állapot megváltoztatására?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszterhez. A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Állami Számvevőszék szerint az Innovációs Alapnál 2007 . évben a pályáztatási folyamat
lelassult, nem a tervezett ütemben haladt, részben az „interregnum” időszak miatt (a
Hivatalnak 7 hónapig nem volt kinevezett elnöke), részben az EU keretszabályhoz történő
jogharmonizáció érdekében tett bejelentési eljárás elhúzódása miatt . Az Alap előző évekbő l
származó pénzmaradványa 30,6 Mrd Ft volt . A tárgyévben keletkezett 11,4 Mrd Ft kiadás i
megtakarítás, 8,1 Mrd Ft bevételi többlet által a pénzmaradvány 2007 . december 31-ére 50, 1
Mrd Ft-ra növekedett A korábbi évek zárszámadási ellen őrzéseit követően is jelezte az ASZ,
hogy a pályáztatási, pályázat-kezelési rendszer m űködtetése nem felelt meg minden esetben a
jogszabályi rendelkezéseknek . Az Alap 2007 . évi zárszámadás ellenőrzése során ezek a
problémák lényegében változatlanul fennállnak (a pályázóktól nem kérték a saját forrá s
igazolását, az Atv . elő írásaiban foglalt, kizáró feltételek érdemi ellenőrzését nem végezték el ,
az Alappal szemben fennálló 60 napot meghaladó lejárt kötelezettség teljesítésér ől
nyilatkozatot kértek a pályázótól, de az abban foglaltak valódiságát nem ellenőrizték . A
bírálók, szakértők és testületi tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatai nem tartalmazták a
magánokirat hitelességét biztosító kellékeket . A bírálólapokat nem minden esetben töltötték ki
szabályszerűen). Az Alap intézményi költségvetési beszámolója és a kincstári beszámolój a
között az egyez őség nem áll fenn, a határidőn túl is végzett kincstári tranzakciós kódok
rendezése miatt. Az Alap 2007 . évi költségvetési beszámolójának mérleg főöszszege 72 552, 7
M Ft. Az Alap beszámolóját könyvvizsgáló ellenőrizte, hitelesítő könyvvizsgálói záradékkal
látta el .



Tisztelt Miniszter Úr !

Hivatalba lépése óta milyen intézkedéseket tett az ÁSZ által kifogásolt állapo t
megváltoztatására?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2008 . december 19.

Zsígó Róbert
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