
Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a
alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter ú r

„Hány új „külsős” dolgozik a minisztériumban?”

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérek 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 Országgyűlésben napiren d

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

Ezen akciótervben 17 . pontként az alábbi intézkedést fogalmazta meg :

. . . külsőmegbízások és feladatkiszervezések teljes körűfelülvizsgálata "

A kormányzás — nevezett felülvizsgálatok elvégzésére általunk elegendő időnek

tekintett — első hónapjainak elteltével a tárgyban kérdést intéztünk a kormány tagjaihoz,

és a 2010 . augusztus első napjaiban érkezett válaszok alapján megállapítottuk, hog y

kormányzati szinten összesen három személy megbízása került megszüntetésre, míg

33 személy külsősként történő foglalkoztatására irányuló új megbízási szerződés

került megkötésre .

A minisztériumi feladatok ellátása során szükséges küls ő kapacitások igénybevétele a z

Ön által vezetett minisztériumnál (a továbbiakban : Tárca) és háttérintézményeiné l

bizonyára a miniszterelnöki bejelentésnek megfelel ő , a kormányzati takarékosság iránt i

erős elkötelezettség mellett zajlik .
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Mindezek alapján a Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében

biztosított jogommal élve az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.

30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :

1. Kötött-e a Tárca megbízási szerződést, személyes közreműködésre vonatkozó

kötelezettségvállalást is tartalmazó vállalkozási szerződést, bármilyen,

foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló, illet ő leg a Tárca nevében

történő munkáltatói joggyakorlást biztosító szerződést 2010 . május 31-e óta?

2. Kötött-e a Tárca a székhelyén/telephelyén kirendelés alapján történ ő

munkavégzésre irányuló megállapodást 2010 . május 31-e óta?

3. Kötött-e a Tárca tanácsadásra irányuló szerződést 2010 . május 31-e óta?

4. Kötött-e a Tárca ügyvédi megbízási szerződést 2010 . május 31-e óta?

5. Amennyiben történt szerződéskötés/megállapodás az 1-4. pontban

meghatározottak szerint, kérjük, ezeket a szerz ődés/megállapodás típusának,

tárgyának, időtartamának, ellenértékének valamint a szerződéskötés

időpontjának feltüntetésével tételesen bemutatni szíveskedjen .

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2012 . július 20 .

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP
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