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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42.§ (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úrhoz :

„A meggazdagodás rögös útja?”

címmel.

Tisztelt Miniszter úr !

Újdonsült kollégája, Szijjártó Péter miniszter úr májusban Dunakeszin vásárolt egy 708
négyzetméteres villát 167 millió forintért. А házba azonban még négy hónap múltán sem
költözött be, mert ott azóta is folyamatos felújítási-átalakítási munkálatok zajlanak, vagyis a z
összköltség nyilvánvalóan jelentősen meg fogja haladni az említett összeget. Azóta az i s
kiderült, hogy а villa havi rezsije félmillió forint körül lesz .

А sajtó érdeklődésére а miniszter úr először azt közölte, hogy saját megtakarításából 80 millió
forintot fordította ház megvételére, felesége és annak szülei 20 millió forinttal járultak hozzá ,
saját szülei pedig 67 millió forintot adtak hozzá részint ajándékba, részint kölcsön . Később
kiderült, hogy vagyonbevallása szerint volt ugyan ennyi megtakarítása, ám ez úgy jött össze ,
hogy szinte minden évben lényegesen nagyobb összeget takarított meg, mint amennyi az
összjövedelme volt . Ekkor kiderült, hogy korábban "rosszul emlékezett" ; szülei valójában 79
millió forint összegű ajándékkal, illetve kölcsönnel segítették а villa megvásárlását.

Szijjártó István úrnak és feleségének valóban jól men ő vállalkozása(i) van(nak), kérdé s
azonban, hogy ezek bevétele, illetve nyeresége honnan származott .

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1. Milyen, önkormányzatok által kií rt pályázatokon vettek részt (egyedül vag y
konzorciumban) olyan cégek, amelyek részben vagy egészben Szijjá rtó István úr
és/vagy felesége tulajdonában álltak?

2. Mekkora összegeket nyertek e1 ezeken а pályázatokon ?
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Tekintettel arra, hogy mind az állami, mind az önkormányzati pályázatokon elnyerhet ő összeg
közpénz, а kért adatok közérdekűeknek minősülnek, így nyilvánosságra hozataluknak az
üzleti érdek sem lehet akadálya.

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2014 . október 2 .

Tisztelettel :

Varju László
DemokNatikus Koalíci ó
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