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Írásbeli kérdés

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani а Miniszterelnökséget
vezető miniszterhez, minta tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

"Hogyan juto11 uniós forrásból értékes balatoni iпgatlаnl оz а Magyar Szocialista Párt veszprémi
képviselőjelöltje? "

címmel

А benyújtottkérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Ur!

А ООР 2 .1 .1-11/1\4 Мikrovállаlkozások fejlesztése c . pályázati kiírás keretében az e-Linе Consultin g
Marketing és Szolgáltató Korlátolt Ре1e1ősségú Társaság 2012.10.17-én kelt támogatási döntésse l
9 .810.000 forint támogatást nyert e1, amely támogatás folyó év február S . napjáig maradéktalanul
kifizetésre is kerűlt а kedvezményezett részére .

А gazdálkodó szervezet bejegyzésére nem sokkal а kedvező támogatási döntés elő tt, 2012 .05.09-én
került sor, amely önmagában felveti annak gyanúját, hogy kifejezetten а támogatás megszerzése céljábó l
került sor az alapításra . А társaság alapító tagja, a jelenleg is egyedüli tulajdonos : Mihályi Balázs .

Mihályi Balázsa 2010. évi önkormányzati választások során а Magyar Szocialista Párt (sikertelen)

jelöltje volt Veszprém 05 számú egyéni választókerületében, (ennek е 11еnére az önkormányzat pénzügyi

bizottságának külső szakértője) és а sajtónyilatkozatok szerint а közelgő választásokon is ugyaneze n

körzetben kíván indulni .

А nyilvános cégadatokból megállapítható, hogy а pályázati forrás terhére megvásárolt ingatlan 822 0
Balatonalmádi, Martinovics utca 45 . szám alatt található. Jellegét tekintve egy tipikusnak mondható ,
többszintes, garázzsal ellátott balatoni ingatlan. Mindez, összeftiggésben а korábban már bemutatott
tényekkel, melyek szerint közvetlenül а pályázat benyújtása előtt került sor а cégalapításra, а laikus
szemlélő számára is felveti annak lehetőségét, hógy а közel tízmillió forintos támogatási össze g

valójában nem is а támogatást nyújtó által meghatározott célokat, hanem kizárólag а szóban forgó

iпbatlаn megszerzését szolgálta .



Minderre való tekinte ttel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat,

I. hogy sor került-e ez idáig

a.) а pályázati forrás terhére megvásárolt ingatlan jelenlegi-, és megel őző tulajdonosa között

fennálló esetleges személyi összefüggések;

b.) а pályázat keretében vállalt indikátorok ;

c.) а balatonkenesei fióktelepen történő tényleges működés helyszíni ellenőrzés keretében történő

ellenőrzésére?

II . Amennyiben korábban ilyen jellegű ellenőrzések –ezeken belül is különösen helyszíni ellen őrzés –
1efolytatására nem került sor, úgy az általam bemutato tt tények alapján tervezik-e а nyilvánvalóan
magas kockázatú projekt utóellenőrzését?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2014 . augusztus 27 .
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