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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
a Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g

Képviselőcsoportja

Írásbeli kérdé s

Dr. Katona Bél a
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Kormányzati tanácstalanság?” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdés t
kívánok benyújtani dr. Molnár Csabához, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez .

A kérdésre a választ írásban kérem !

Az elmúlt évek szocialista kormányainak döntései nem csak az országot sodorták válságba, d e
szétzilálták a magyar közigazgatást is, amely ma romokban hever . Félbe maradt, ezzel el is
bukott az Államreform Bizottság temérdek közpénzből finanszírozott programja.
Bebizonyosodott, hogy a közigazgatási reformnak nevezett próbálkozások, eredménytelenek ,
sőt részben alkotmányellenesek voltak. A kormányzati hozzá nem értés és szakszerűtlenség
következtében központi és területi szinten egyaránt szétvert közigazgatásban dolgozók
megbecsültsége alacsony mértékű, a közszolgálati életpályát is a bizonytalanság jellemzi .
Mindennek ellenére a minisztérium valódi szakmai megoldások helyett – folytatva a má r
megszokott gyakorlatot – most is többmilliós külső megbízásokkal próbálja leplezni
tehetetlenségét . A MeH honlapján közzétett, 5 millió forintos értékhatár feletti szerződések
33 . pontja bizonyítja mindezt. E szerint dr. Boros Anita egyéni vállalkozó a megbízó igény e
szerint közigazgatási szakértői feladatok ellátását, háttéranyagok elkészítését, szakmai
anyagok véleményezést, eseti tanácsadást lát el 2009 . 06.01-2010.05 .31 . közötti időszakban .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az ügyben az alábbi kérdéseket szeretném Önnek feltenni, amelyek megválaszolása a
megbízási szerződések kifizetésének kötelez ő elemeként szereplő teljesítésigazolás és a
keletkezett háttér dokumentáció alapján bizonyára egyszer ű feladat .

I . Sorolja fel tételesen, hogy a nevezett egyéni vállalkozó :

1. szerződéses időszaka alatt konkrétan milyen szakértői feladatot látott el/lát el és ezek a
szakértő i feladatok milyen eredménnyel zárultak?

2. milyen és hány darab háttéranyagot készített, ezek mit tartalmaznak és mikén t
hasznosultak?



3. mely szakmai anyagok véleményezését látta el és ezen szakmai anyagoknak mi lett a
sorsa?

4. mely esetekben látott el eseti tanácsadást?

5. megbízási szerződését 2010 . május 31-ig meghosszabbította, mi indokolja mindezt?

Kérem, hogy a kifizetés alapjául szolgáló, közpénzen finanszírozott háttéranyagokat ,
tanulmányokat, szakmai véleményeket, szakértő i álláspontokat a hitelesség érdekében és
a nyilvánosság alapelvének érvényesülése végett válaszával együtt küldje me g
számomra.

II . Kérdezném továbbá tisztelt Miniszter urat mi indokolja, hogy a MeH a megszorítások idején
milliókat költ el tanácsadói megbízásokra?

Tisztelettel :

dr. Rétvári Bence
országgyűlési képviselő (KDNP)

Budapest, 2010 . február 18.
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