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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 9I .§-a

alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úrnak

„Milyen eredménnyel zárult az eltűnt pályázati támogatás ügyének kivizsgálása?”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az NJL Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2010-ben létesített telephelyet Jászapáti

városában, a Gazdafarm 1 . számú ingatlanon. A cég a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

(a továbbiakban: NFÜ) nyilvános adatai szerint a 2011 . október 19-én kelt döntés

értelmében 142 .772.670 Ft támogatást nyert PET-ceramic termékek fejlesztése céljára.

Az NFÜ tájékoztatása szerint az NJL Kft. számára 35 .693.167 Ft előleg került

kifizetésre 2012 . január 13-án.

Az NJL Kft .-nek 2012 szeptemberében kellett volna elkezdenie a beruházást, de 2012 .

május 31-én megszűntette telephelyét a Gazdafarm I . számú ingatlanon, a számára

kifizetett közel 36 millió Ft el ő leget azonban nem fizette vissza .

Pócs János országgyűlési képviselő 2012 decemberében az NFÜ pályázataina k

ellenőrzésére illetékes helyettes államtitkártól azt a tájékoztatást kapta, hogy a NJL Kft .

számára kifizetett előleg a cég adótartozását fedezte, azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal



azonnal leemelte a számlára való beérkezést követ ően, a cégnek pedig 36 részletben ,

vagyis havi 1 millió forintos részletekben kell visszafizetnie a felvett el ő leget .

Pócs János ekkor jelezte, hogy az ügyben Miniszter Úrhoz fordul, és kéri az üg y

kivizsgálását, valamint az eljárás szigorítását.

Erre tekintettel kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, hog y

• mikor érkezett meg önhöz Pécs János polgármester, országgy űlési képviselőnek

az ügy kivizsgálását és az eljárás szigorítását indítványozó kérelme ?

• Miniszter Úr mikor indította meg a kérelem alapján a vizsgálatot, és az milye n

megállapításokkal zárult?

• milyen szigorításokra került sor az NJL Kft . által felvett előleg visszafizetése

tekintetében?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . április 8 .

V
D . Szekeres Imre

országgyűlési képviselő
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