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I I.országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben_

Tisztelt Elnök Úr !

Аг Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
xХХУI. törvény 42. § (8) bekezdése alapfan írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterien

„Miért nem а valódi feladataival foglalkozik а Kormányzati Ellenőrzési Hivatal?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az átlátható, koг7upciómеntes, társadalmilag kontrollált közigazgatás fontos garanciája а
Kormany közpénzügyi e11enőrző szerve, а Kormányzati Ellen őrzési Hivatal – már ha яz7а1 а
feladatával foglalkozik, amire létrehozták, és nem jogalap nélküli, politikai indíttatás ú
ellenőrzési аkciókkal, mint például а Norvég Civil Támogatási Alap támogatásaival
kapcsolatban.

Аг elmúlt években а közpénzek felhasználását, anemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak
megóvását, а közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos ,
tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési tevékenységre
sajnos számtalan ügyben lehetett módja aKEHI-nek, gondoljunk csak 2006 és 2010 között а
kormányzati negyeddel, aMargit-híd felújításával vagy а négyes metróval kapcsolatos
ügyekre, avagy 2010 és 2014 között а trafiktenderrel vagy éppen а Nemzeti Földalap bérleti
szerződéseivel kapcsolatosan .



А КЕН I kiemelt feladata emellett а fejlesztéspolitikai intézményrendszer ellenőrzése is, é s
annak biztosítása, hogy а magyar államot, illetve az adófizet őket ne érje kár. Az
intézményrendszer 2014-es átalakításával – az NFÜ megszüntetésével – ugyanakkor
vélhetően jelentős kárt okozott а kormányzat: egyrészt а megfelelő egyeztetések elmaradása
miatta norvég fél felfüggesztette а Norvég Alap kifizetéseit, amellyel 40 milliárd forinto s
forrástól estünk e1 (jelen állás szerint), másrészt az intézményrendszer átalakítását az Európai
Bizottsággal sem egyeztette а kormányzat, emiatt fél évig állt az összes új program kifizetése .
Az Operatív Programok elkészítése és jóváhagyása is kése tt , már nyolc hónap eltelt az évbő l ,
mikor sikerült véglegesíteni az OP-kat, megkötve а partnerségi megállapodást . Miközben,
megfelelő előkészítés estén már 2014 . január 1 461 indulhattak volna а programok. Az
intézményrendszer átalakítása során pedig а személyi állományban is drasztikus változások
történtek, amelyek – а hozzáértő munkatársak elvesztésével – szintén lassítják é s
veszélyeztetik а programok szakszerű végrehajtását.

Kérdezem ezért miniszter urat, hogy

- Milyen vizsgálatokat folytato tt 1e а KEHI az elmúlt nyolc évben а fent jelzett ügyekben és
azokban milyen megállapításokra jutott?

- Vizsgálta-e а hivatala fejlesztési intézményrendszer átalakítását, úgy is minta korábbi
időszakban az Operatív Programok végrehajtását felügyelő Ellenőrzési Hatóság? Vizsgálta-e,
hogy а megfelelő egyeztetések elmaradása, az intézményrendszer és а személyi állотánу
változása, illetve az Operatív Programok késedelmes elkészítése és benyújtása veszélyezt ette-
e а kitűzött célokat, okoztak-e kárt а magyar adófizetőknek? Ha vizsgálta, mit állapított nem ,
ha nem vizsgálta, miért nem te tte?

Budapest, 2014. szeptember 11 .

Tisztelettel :

LMP
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