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Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

dést kívánok feltenni

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszterasszonyna k

„Hány lakás energetikai korszerűsítése valósult meg a panelprogram keretében? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Asszonytól, azért t ő le, mert e tárgykörben a Kormány

tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Ön az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának 2013 . március 11-i ülésén a következő

kijelentéseket tette :

A panelprogram. [. . .] 2011 második feléből származik az a szám, hogy nagyjából 14 milliárdos cso-

mag áll fedezet nélkül. Tehát 14 milliárdos volt azoknak az elbírált pályázatoknak az összege, ame-

lyek forráshiány miatt nem kerültek kifizetésre . Most azt szeretném csak jelezni, hogy ebben a pilla-

natban 4,4 milliárdos a forráshiányunk. Azt is mondhatom, hogy ez nem jó hír, de mindenesetre itt

jelentős csökkentést tudtunk elérni az elmúlt időszakban.

Ezzel összefüggésben Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogom-

mal élve az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alap-

ján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz:

Írásbeli kérdés



1. Minek köszönhető , hogy a panelprogram keretében forráshiánnyal érintett szerz ődé-

sek összértéke 14 milliárdról 4,4 milliárdra csökkent? Mennyi kifizetés történt meg ,

volt-e egyéb oka is az összeg csökkenésének ?

2. A kormányváltás óta hány lakás energetikai korszer űsítése valósult meg a panelprog-

ram keretében?

3. Tervezi-e a panelprogram folytatását, várható-e új pályázat kiírása? Ha igen, mikor ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . március 18.

Dr. Józsa István
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