
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumo t
vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Valóban fontos-e Önöknek a Bakony és Balaton térsége? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Hivatalos Értesítő folyó évi 48 . számában megjelent, 31/2014 (IX.16.) NFM utasítással Dr . Mihalovics

Pétert a Bakony-Balaton térségére vonatkozó, a hazai fejlesztéspolitikai célok el ősegítését szolgáló szakmai

projektek, programok előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására miniszter i

biztossá nevezte ki, havi 350 000 Ft összegű díjazás mellett .

Tisztelt Miniszter Úr döntése számos kérdést vet fel, amelyekkel kapcsolatosan várjuk szíves felvilágosítását .

Dr. Mihalovics Péter 2010 .05 .14. - 2014.05 .05. közötti időszakban — országgyűlési képviselőként — egyetlen

esetben sem élt azzal a lehet őséggel, hogy a Bakony-Balaton térségének előmozdítása érdekében az

Országgyűlés falai között szót emeljen. Igaz, a felszólalás lehetőségével egyéb ügyekben is mindössze ha t

alkalommal élt, hozzávetőleg összesen negyed óra időtartamban . Ugyanígy, az általa benyújtott hét darab
iromány egyike sem érinti a szóban forgó — álláspontunk szerint is jobb sorsra érdemes — tájegység ügyes -

bajos dolgait, esetleges fejlesztési igényeit.

A fentieknél fogva érthetetlen, hogy Tisztelt Miniszter Úr miért pont Dr . Mihalovics Péter személyében találta

meg, a Bakony-Balaton térsége ügyeinek el őmozdítására legalkalmasabb személyt, bár kétségtelen, hogy a

miniszteri biztosi tisztség betöltésében az elmúlt négy esztendő során megszerzett rutinja messzemenőkig

mellette szól .

A most kinevezett miniszteri biztos ugyanis már háromszor töltötte be ugyanezt a tisztséget — (20/2014 . (V. 6 . )
KIM utasítás ; 21/2011 . (VIII . 11 .) NEFMI utasítás ; 6/2011 . (III . 1 .) NEFMI utasítás — amelyekhez rendszerint

helyettes államtitkári javadalmazás is társult (az országgy űlési képviselő i tiszteletdíj mellett) .

Visszakanyarodva azonban a Bakony-Balaton térségéhez, tájékoztatjuk Tisztelt Miniszter Urat, hogy hely i

szinten a miniszteri biztos feladat-, és hatáskörével egyező céllal működik a 2011 .04 .13 .-án alapított Bakony

és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft .



Igaz a társaság egyetlen évben, az alakulásának évében ért el pozitív üzemi eredményt, minden bizonnya l

akkor is csak azért mert a TDM szervezet a megalakuláshoz 62 519 453 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. Szinte jelentéktelennek tűnő adat, hogy a döntéshozatali eljárásban, a bíráló bizottság munkájában a

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft munkatársa is részt vett. Köztudott, hogy a

KDRFÜ ügyvezető igazgatója a döntéshozatal időpontjában a Bakony és Balaton Térségi Turisztika i

Nonprofit Kft döntéshozatal előtti és utáni ügyvezetőjének a férje volt . (A nyilvános cégadatok szerint Lencsés

Tamara ügyvezető : 2011 .05 .16. - 2011.07 .01 ., illetve 2012.01 .01 . – jelenleg is . A támogatási döntés dátuma:

2011 .11 .28 .)

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft, a támogatás évét követ ően már valóban komolyan

vette a nonprofit jelleget, 2012-ben mínusz 314 e . Ft, míg 2013-ban mínusz 17 446 e Ft üzemi eredménnye l

zárta az évet, 51 254 e Ft kintlévőség mellett . Nyilván ezen „kiváló” eredményeknek tudható be, hogy 2013 .

évben az ügyvezető asszony nyerte el az év menedzsere díjat, a köztulajdonban álló Magyar Turizmus Zrt . é s

a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján .

A fentiekb ő l a laikus ember is arra a nyilvánvaló következtetésre jut, hogy Önöket legkevésbé sem a Bakony -

Balaton térségének előmozdítása motiválja, hanem sokkal inkább a Veszprémhez és annak Fidesze s

országgyűlési képviselőjéhez, Navracsics Tiborhoz kötődő baráti kör helyzetbe hozása .

I.

	

A fentiek alapján kérdezzük Tisztelt Miniszter Urat, hogy milyen konkrét intézkedéseket vár a z

újonnan kinevezett miniszteri biztostól a Bakony-Balaton térségének fejlesztésével összefüggésben?

II. Milyen konkrét fejlesztéspolitikai célok elősegítését szolgáló szakmai projektek, programok

előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokról van tudomása, amelyek indokolták a

miniszteri biztos kinevezését?

III. A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft 62 519 453 Ft vissza nem térítendő
támogatásának egyik indikátora a vendégéjszakák számának 35 %-os növekedése volt . Teljesült-e

ezen indikátor?

IV.

	

Várható-e, hogy a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft a közeljöv őben újabb

támogatáshoz jut?

V.

	

Mikorra várható, hogy vége szakad az „uram-bátyám” kinevezéseknek, és végre valóban a fejlesztés i

célok elérésére legalkalmasabb személyek kerülnek a megfelelő pozíciókba?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2014 . szeptember 24 .

Tisztelettel :

Kepli Lajos

	

Szilágyiuyőrgy
Jobbik
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