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Tisztelt Elnök Úr !

„Milyen indokok alapján nevezett ki Bajnai Gordon miniszterelnöki megbízottat egy olyan
feltételezett külföldi beruházás koordinálására, amir ő l senki nem tud?” címmel a Házszabály 91 . § (1 )
és (2) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Molnár Csaba Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő
miniszternek .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajtóhírek szerint fantomberuházás élére nevezett ki miniszterelnöki megbízottat Bajnai Gordon . A
Kormányszóviv ő i Iroda október 5-i közleményében az áll : a miniszterelnök az MSZP-s Alföldi Albertet
bízta meg az indiai TATA Consultancy Services cég kalocsai beruházásának koordinálásával . Két hétte l
később kiderült, az informatikai fejlesztésekben érdekelt társaság számára Kalocsa nem célterület, az igaz i
beruházó a TATA Motors autógyár . A közel konglomerátum két tagját összekeverték a Kormányszóviv ő i
Irodán . . .

Sajtóinformációk szerint azonban a TATA Motors sem tervez 3-5 éven belül újabb beruházást Kelet -
Európában. Bár hetek óta lehet tudni, hogy valami nem stimmel a miniszterelnöki megbízotti kinevezés
körül, a kormányszóvivő néhány napja megerősítette a személyi döntés hírét, és azt is hozzátette, hog y
Alföldi Albert szocialista képviselő miniszteri megbízottként a beosztásának megfelel ő juttatásokat kapja .

Tisztelt Miniszter Úr !

Milyen céllal, milyen indokok alapján neveztek ki miniszterelnöki megbízottat egy olyan
feltételezett külföldi beruházás koordinálására, amirő l senki nem tud?
Milyen intézkedéseket terveznek most, hogy kiderült az újabb kormányzati baklövés ?
Tervez-e Bajnai Gordon politikai okokból más szocialista képvisel őket is megbízni valamilyen ál-
feladattal, hogy nagyobb kedvvel szavazzák meg az MSZP-sek a brutális megszorításokat
tartalmazó jövő évi költségvetést?

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát !

Budapest, 2009 . október 26 .

dr . Cser-Palkovics Andrá s
országgyű lési képvisel ő
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