
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

c.>

lrottlá.ily2z41 : Ki 441- '
&rkezet, :

2014 'OKT 2 8: -
Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyű lés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló

2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i

rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést

kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György úrnak

a Magyar Nemzeti Bank elnökének

„Mennyibe kerültek az értékbecsl ők? (2)”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek az Elnök Úrtól, azért tőle, mert a Magyar Nemzeti

Bank működését érintő kérdésekben Elnök Úr illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Elnök Úr !

A „Mennyibe kerültek az értékbecslők?” című , K/1596. irományszámú írásbeli válasz t

igénylő kérdésemre adott K/1596/1 . irományszámú válaszát megkaptam . Megköszönve

Elnök Úr részletes tájékoztatását, ezúton kívánom felhívni Elnök Úr figyelmét, hogy

néhány kérdés – amelyek megválaszolását feltétlenül szükségesnek tartom - feltehet ően

elkerülte Elnök Úr figyelmét, ezért nem tért ki rá a T/1596/1 . irományszámú

válaszában .

Így különösen kértem, hogy az értékbecsl ő személyének kiválasztására vonatkoz ó

eljárás módjára vonatkozó válaszához szíveskedjen mellékelni a közbeszerzési eljárá s

dokumentációját, a közbeszerzési eljárásban hozott határozatokat, illetve a határozatok

alapjául szolgáló el őterjesztéseket .

Mindezek alapján kérem, hogy szíveskedjen megválaszolni az alábbi kérdéseket :

1 . Mikor készítette elő, mikor írta ki és mikor bírálta el az MNB az

ingatlanvásárlások előkészítéséhez szükséges értékbecslő kiválasztására

vonatkozó közbeszerzést? Kérem, hogy a válaszához a pályázat, ajánlatkérés ,

illetve a közbeszerzés eljárási dokumentácíóját, a közbeszerzési eljárásban



döntést hozó testület vagy személy határozatait, illetve a határozatok alapjáu l

szolgáló előterjesztéseket is szíveskedjen részemre megküldeni !

2. Mely társaságok részére küldte el az MNB az 1 . pont szerinti ajánlattételi

felhívását ?

3. Mely társaságok tettek ajánlatot az MNB ingatlan értékbecslő kiválasztására

vonatkozó ajánlattételi felhívására? Kérem, hogy az ajánlatokat tartalmaz ó

dokumentumokat szíveskedjen válaszához mellékelni !

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2014 . október 28 .

Burány Sándor

országgyűlési képviselő
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