
ányszán-t P‘C
Érkezett : 2 il I t!ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g
Képviselőcsoportja

r,

Írásbeli kérdés

Dr. Katona Béla
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Mint az óvodában"címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani
Varga István miniszter úrhoz .

A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. együttműködve több
kistérségi szervezettel pályázatot nyújtott be „Gyerekesély-egészség” címen a
TÁMOP-6.1 .2 forrásra. A projekt három LHH kistérséget is érint és kiemelten olyan
célok elérését fogalmazza meg, melyek közvetlenül és hosszú távon fejtik ki pozití v
hatásukat mind az adott kistérségekben, mind az adott célcsoportban . A
projektfejlesztés id őszakában kapcsolatot építettünk ki az érintett kistérségek
önkormányzataival, kisebbségi önkormányzataival, a projekt célcsoportjának
elérhetőségét biztosító iskolákkal és további, a projekthez közvetetten és közvetlenü l
kapcsolódó egyéb szervezetekkel, intézményekkel . A kialakított kapcsolatokat
maximális szakmaiság jellemzi, figyelembe véve a leghátrányosabb helyzet ű térségek
felzárkóztatására irányuló program prioritásait is . Az általunk elkészített projekt
adatlapok, valamint az azok alapján elkészített pályázat nagyon alapos munkának az
eredménye, tartalmát és célkitűzését tekintve maximálisan megfelel a halmozotta n
hátrányos kistérségek felzárkóztatását célzó konstrukció kereteinek .
A benyújtott pályázatot a Strukturális Alapok Programirodájától érkezett értesítésbe n
elutasítja „A csomagoláson nem a megfelelő pályázati kiírás hivatkozási számát
tüntették fel. " - indokolással . Az adminisztrációs hibát, mely abból áll, hogy a 6 .1 .2 .
azonosítószám helyett tévedésb ől a csomagoláson a 6 .2 .2. azonosítószám kerül t
feltüntetésre, az intézmény elismeri, azonban a döntést elfogadni így sem tudom .
Különös tekintettel az adott projektben megfogalmazott célokat, célcsoportokat ,
várható kimeneti eredményeket figyelembe véve aránytalannak vélelmezem a projek t
érdemi vizsgálat nélküli elutasítását.



Tisztelt Miniszter Úr !

• Ön is arányos és jogos büntetésnek véli, hogy egy pályázat csomagolásán lév ő
elírás miatt kizárják az adott pályázót?

• Ön egyet ért azzal, hogy egy ilyen hiba miatt egy egész térséget büntessenek ,
egyúttal rengeteg ember áldozatos munkáját teszik tönkre ?

• Valóban megengedheti magának Magyarország, hogy egy ilyen hiba miatt n e
valósuljon meg egy-egy komoly vidékfejlesztő beruházás

• Minden esetben ezt az aránytalan „el"-bánásmódot alkalmazzák?
• Milyen konkrét megoldási javaslata van Önnek ebben a helyzetben?

Várom válaszát.

Budapest, 2010 . február L

Dr. Tilki Attila
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