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Írásbeli kérdé s
Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter úrnak

„Hogyan kívánja megvalósítani az európai uniós források radikális átrendezésér e
vonatkozó kormányzati célkitűzést?”

címmel.

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért tő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgy ű lésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló els ő gazdasági akciótervét .

Ezen akciótervben 13 . pontként az alábbi intézkedést fogalmazta meg :

„ . . . előterjesztést fogunk készíteni az Országgyűlés, és az ország teljes nyilvánossága

számára az európai uniós források radikális átrendezésér ől a kis- és közepes

vállalkozások javára” .

Az intézkedés bejelentése feltehetően nem történt volna meg, ha azt nem előzi meg

alapos szakmai döntés-el őkészítésen alapuló kormányzati döntés . Az intézkedés

bejelentése ugyanakkor további konkrétumokat nem tartalmazott .

Az intézkedésnek a magyar gazdaság versenyképességére gyakorolt hatására tekintette l

szükségesnek tartjuk az intézkedéssel kapcsolatos részletes információk megismerését .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27 . §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy ű lésének



Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alább i

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Honnan kíván forrásokat átcsoportosítani a kormány az intézkedé s

megvalósítása érdekében?

2. Milyen felméréseken alapul az átcsoportosítás tervezett módjának a KKV- k

javát szolgáló hatása?

3. Milyen ütemezéssel kívánja megvalósítani a kormány az intézkedést ?

4. Milyen időbeli ütemezéssel tervezi végrehajtani a kormány az átcsoportosítássa l

kapcsolatos egyeztetést az Európai Bizottsággal ?

5. Hogyan fogja érinteni a források radikális átrendezése a folyamatban lév ő
pályázatokat, projektek megvalósítását, a kifizetések ütemezését é s

megvalósíthatóságát ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 21 .

Kovács Tibor

	

Horváth Csaba

országgyűlési képviselő
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