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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Hogyan érvényesül a beszerzési stop a járm űbeszerzéseknél? ”

címmel .

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

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr által bejelentett els ő gazdasági akcióterv egyik

lényeges eleme a közszférára vonatkozó eszközbeszerzési stop meghirdetése volt .

Ennek ellenére a kormányzás els ő két hónapjában kormányzati szinten több mint 1, 4

Mrd Ft-ot költöttek telefon-, bútor-, gépjárműbeszerzésre és informatikai fejlesztésre . A

nevezett beszerzések minden bizonnyal elkerülhetetlenek voltak a feladatok megfelel ő
ellátása érdekében, és a kormányzat már minden elengedhetetlenül szükséges eszközze l

rendelkezik a kormányzáshoz . Az első hónapok nem várt kiadásait követően így már –

feltételezhetően – ténylegesen érvényesülhet a kormányzat önmagára nézve vállalt

takarékossága .

A beszerzési stop ellenére megvalósított – bizonyára indokolt – beszerzéseket követ ően

a minisztériumi vezetők, valamint az apparátus munkaeszközökkel történ ő ellátása a

Nemzetgazdasági Minisztériumnál (a továbbiakban : Tárca) és háttérintézményeinél i s

remélhető leg már valóban a takarékosság jegyében zajlik .

Ezzel összefüggésben 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 alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :



1. Kötött-e a Tárca gépjárműre vonatkozó adásvételi, bérleti vagy bármilyen,

gépjármű használatára feljogosító szerződést 2010. május 31-e óta?

(Amennyiben igen, kérjük az ilyen módon használt gépjárművek típusának és

forgalmi	 rendszámának tételes bemutatását a beszerzési	 érték és a

szerződéskötés időpontja egyidejű feltüntetésével . )

2. Kötöttek-e gépjárműre vonatkozó adásvételi, bérleti vagy bármilyen, gépjármű

használatára feljogosító szerződést a Tárca felügyelete alá tartozó intézménye k

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

gépjárművek típusának és forgalmi	 rendszámának tételes bemutatását

intézményenkénti bontásban a beszerzési érték és a szerződéskötés időpontj a

egyidej ű feltüntetésével . )

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

bármilyen, gépjármű használatára feljogosító szerződést azon társaságok ,

amelyek felett a Tárca jogszabály vagy szerződés alapján közvetlenül, vagy

közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol? (Amennyiben igen, kérjük az

ilyen módon használt gépjárművek típusának és forgalmi rendszámának tételes

bemutatását társaságonkénti bontásban a beszerzési érték és a szerződéskötés

időpontja egyidejű feltüntetésével . )

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . november 2 .
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