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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

„Történtek telefonbeszerzések a beszerzési stop meghirdetése óta? ”

címmel .

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

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgyűlésben napirend

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

Ezen akciótervben 23 . pontként az alábbi intézkedést fogalmazta meg:

„ Teljes telefon-, bútor-, gépkocsivásárlás-, csere stop leállítás a közszférában . "

A minisztériumi vezetők, valamint az apparátus munkaeszközökkel történő ellátása a

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál (a továbbiakban : Tárca) és háttérintézményeinél i s

bizonyára a miniszterelnöki bejelentésnek megfelelő , a kormányzati takarékosság iránt i

erős elkötelezettség mellett zajlik .

Ezzel összefüggésben a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX .

törvény 27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy űlésének

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

kérdéseket intézzük Önhöz :

1 . Kötött-e a Tárca telefonra vonatkozó adásvételi, bérleti vagy bármilyen, telefo n

használatára feljogosító szerződést 2010. május 31-e óta? (Amennyiben igen ,

kérjük az ilyen módon használt telefonok típusának és beszerzési értékéne k

tételes bemutatását a szerződéskötés dátumának egyidej ű feltüntetése mellett . )
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2. Kötöttek-e telefonra vonatkozó adásvételi, bérleti vagy bármilyen, telefon

használatára feljogosító szerződést a Tárca felügyelete alá tartozó intézménye k

2010. május 31-e óta? (Amennyiben igen, kérjük az ilyen módon használt

telefonok típusának és beszerzési értékének tételes bemutatásá t

intézményenkénti bontásban a szerz ődéskötés dátumának egyidejű feltüntetés e

mellett . )

3. Kötöttek-e 2010 . május 31-e óta telefonra vonatkozó adásvételi, bérleti vagy

bármilyen, telefon használatára feljogosító szerz ődést azon társaságok, amelye k

felett a Tárca legalább egy napig jogszabály vagy szerz ődés alapján tulajdonosi

jogokat gyakorolt? (Amennyiben igen, kérjük az ilyen módon használt telefono k

típusának és beszerzési értékének tételes bemutatását társaságonkénti bontásba n

a szerződéskötés dátumának egyidejű feltüntetése mellett. )

Tisztelettel várjuk válaszát !
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Budapest, 2010 . július 12 .

Kovács Tibor
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