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Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének

	

Írásbeli kérdés!

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§., valamint a 115 .§. alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Gráf Józse f
miniszter úrhoz

„Hogyan tervezzenek az önkormányzatok a minisztérium alá tartozó hivatal együttm űködése
nélkül?”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

Hazánk vidékfejlesztési, illetve felzárkóztatási törekvéseiben fontos szerepet játszanak a különböz ő ,
elsősorban Uniós forrásokra épülő pályázati támogatások . Meggyőződésem, hogy sem a társadalm i
és gazdasági egyenlőtlenségek felszámolását, sem az elmaradottabb, mondhatni „depressziós”
térségek gazdasági potenciáljának a meger ősítését, s ezzel a társadalmi konfliktusok enyhítésé t
nem szolgálták kellő hatékonysággal az elmúlt években meghatározott prioritások .
Ezek felett a pályázati célok felett azonban fölösleges felnyitni a vitát 2010 elején, azt azonban
érdemes értékelni, vagy ha kell korrigálni - a konkrét tapasztalatok figyelembevételével -, hogy a
rendelkezésre álló források hogyan jutnak el a létező pályázati célokkal összhangban gyorsan ,
hatékonyan - a pályázókra és pályáztatókra egyaránt kötelezettségeket rovó szabályok betartásával -
a végső felhasználókhoz a különböző településekre .
Ismeretes, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv részét képez ő Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 2007 és 2013 között 5 milliárd euró fejlesztési forrást biztosít
a vidéki települések fejlesztésére .

Ennek keretein belül lebonyolított pályázatok közül vegyünk egy konkrét példát : a dél-békés i
Medgyesegyháza önkormányzata által 2009 január 8-án benyújtott pályázatok sorsát .
A település két különböző célra kívánta fordítani a megjelölt összeget .
Ezek voltak a Baross László Emlékház felújítása (támogatási kérelem azonosítószám : 2057454113 ,
részben helyt adó határozat száma: 1099487815, fellebbezés száma: 16-19/2009/Alt . ,
fellebbezésnek helyt adó határozat száma : 1106586166), illetve a Medgyesegyháza központjának
felújítása (támogatási kérelem azonosítószám : 2057458087, részben helyt adó határozat száma :
1099485176, fellebbezés száma : 15-18/2009/Ált .) céljából benyújtott támogatási kérelmek.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



A két pályázat esetében lezajlott kedvező , támogató értékelést követően a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a támogatási kérelemnek csa k
részben adott helyt, és a megjelölt összegek igen jelentős részét különböző formai okokra
hivatkozva nem biztosította .
Tekintettel arra, hogy Medgyesegyháza önkormányzata a határozat indoklásából megállapította ,
hogy az MVH illetékesei által az „elutasított kiadási tételek” esetében megfogalmazott forma i
kifogások nem állnak meg, s őt a pályázathoz csatolt dokumentumoktól ez egyértelműen
megállapítható is lett volna, ezért a határidő betartása mellett 2009 . szeptember 14-én élt
fellebbezési jogával .
Az ügyintézési jogkörrel rendelkez ők az önkormányzat fellebbezéseire az egyik esetben (igaz, a
beadványnak helyt adva) csupán hatvan nap elteltével, a másik esetben pedig mindezidáig
egyáltalán nem válaszoltak (!) az érintett településnek .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nyilván tisztában van azzal, hogy egy önkormányzat, amelyik jelentkezik, felkészül egy pályázatra ,
abba forrásokat öl, majd a fent leírt módon értesül arról, hogy támogatják a pályázatát mindaddi g
nem tud továbblépni, amíg a „hivatal” (ez esetben az MVH) az üggyel, illetve az azza l
kapcsolatosan felmerülő kérdésekben egyértelműen nem foglal állást. Most a település i
önkormányzatok költségvetés alkotási id őszakában a tervezést teszi lehetetlenné, ha a települése k
nem tudják (ahogy esetünkben hónapok óta nem tudja Medgyesegyháza), hogy mi a támogatás i
kérelmeik sorsa . További gondot okoz, hogy a pályázat beadása óta eltelt egy évben a kivitelezése
költségek - többek között az ÁFA emelés - miatt növekedtek .

Mindezek alapján kérdezem a miniszter urat :

1. Hogyan fordulhat elő egy közigazgatási eljárás keretein belül, hogy míg az egyik esetben (igaz,
csak 60 nappal a beadást követően) születik határozat egy konkrét fellebbezés ügyében, addig a
másik - azonos naptári napokon keletkező - ügyben idestova 4 hónapja nem foglal állást a hivatal ?

2. Mit tesz Ön a válaszadási határid ő lerövidítéséért, illetve azok betartatásáért? Egyáltalán Ön
szerint a jogbiztonság alkotmányos követelménye hogyan érvényesül a pályáztatási gyakorlatban ?

3. Kívánja-e vizsgálni, hogy a leírt eset mennyiben egyedi, illetve hány olyan esetrő l van tudomása
ahol a teljes pályáztatási folyamat a fenti esethez hasonlóan meghaladja az egy évet ezze l
megnehezítve vagy akár ellehetetlenítve a település következő évre vonatkozó büdzséjének
kialakítását ?

4. Indokolt-e Ön szerint, hogy hónapokat vegyen igénybe, amíg a csatolt iratok alapján
megállapítható alaki megfeleléssel kapcsolatos határozatok megszületnek ?

5. Ön szerint indokolható e fenti példa tanulságainak figyelembevételével, hogy a pályázatás i
folyamat részeként a településeknek úgy kell az öner őt számlájukon zárolni, hogy közben ne m
bízhat abban az önkormányzat vezetése, hogy ügyükben id őben behatárolt döntések születnek?
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6. Ön szerint érvényesül-e a kiszámíthatóság, a jogbiztonság elve akkor, amikor egy 2008 . évben
kiírt pályázattal kapcsolatban megfogalmazott fellebbezésre több, mint 120 nap után még válas z
sem érkezik az Ön irányítása, felügyelete alá tartozó MVH hivataltól ?

7. Mikor számíthat arra Medgyesegyháza Önkormányzata, hogy jogorvoslati, fellebbezési kérelm e
elbírálásra kerül? Mikorra tervezi az MVH a támogatási szerz ődés (szerződések) megkötését?
Kérdezem ezt különös tekintettel arra, hogy Medgyesegyháza esetében a jogorvoslatnak helyt ad ó
határozat, pályázat esetében sincs megkötve a támogatási szerz ődés .

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2010 . január 22 .

Tisztelettel :

Y
országgy esi képviselő
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