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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . •§ (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a
Miniszterelnökségét vezető Miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Államreform újratöltve? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemreaválaszt írásban várom !

Tisztelt Miniszter Úr!

Folyó év szeptemberétől több különféle sajtónyilatkozatban, interjúban hivatkoztak a
Kormány tagjai – köztük Ön is Tisztelt Miniszter Úr – az „Államreform II - a
bürokráciacsökkentés programja” nevet viselő programra. A program elindulását egy
sajtótájékoztató keretében Tisztelt Miniszter Úr jelentette be 2014 . október . 22 . napján. A
november 5 . napján hatályba lépett, 1602/2014 . (XI . 4.) számú kormányhatározat kifejezetten '

,a programra való hivatkozással hozza létre az Államreform Bizottságot, amely bizottsá g
feladatait is felsorolja egyúttal .

A fentiek alapján kétségtelen, hogy az Államreform II . program egy nagy ívű, átfogó, jelentő s
változásokat sejtető program, ezért ennek megismerése közérdekl ődésre tart számot

A közigazgatás átalakításával és m űködésénék hatékonyabbá tételével kapcsolatos célo k
kerültek megfogalmazásra továbbá a Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatí v
Program tervezetében, amit azonban a Bizottság sajnálatos -módon nem fogadott el, anna k
további egyeztetését tartotta szükségesnek (err ő l a sajtóból értesülhettünk) . Az Operatív
Program tervezetének szövege nyilvános és megismerhető , szemben az ,;Államreform II- a
bürokráciacsökkentés programja" nevet viselő . programmal .

Szintén a"közigazgatás jelenlégi rendszerének átalakításával kapcsolatos a folyó év februá r
16. napján megjelent, 1052/2015 . számú kormányhatározattal elfogadott, a „Közigazgatás- é s
Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” elnevezés ű tervdokumentum . Ezen
dokumentum részletei sem ismertek előttem, ezért az ebben foglalt stratégiai célokat és az



Azok elérésére szolgáló, vélhetően ott feltüntetett' eszközöket nem áll módomba n
összehasonlítani a korábbiakban felsorolt, hasonló tárgyú dokumentumokban foglaltakkal .

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat ,

1. Hol ismerhetőek meg az Allamreform II . program részletei? Amennyiben a program
végleges szövege nyilvánosan nem elérhet ő , kérem, elektronikus formában küldjö n
számomra egy példányt !

2. Hol ismerhető meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-202 0
elnevezésű dokumentum? Amennyiben a dokumentum végleges szövege nyilvánosan
nem elérhető , kérem, elektronikus formában küldjön számomra egy példányt !

3. Mik voltak azok az okok, amik miatt a Közigázgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés i
Operatív Program nem került elfogadásra?

Amennyiben az általam kért dokumentumok válamelyike nem nyilvános, úgy kérem
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy mi w az . adott dokumentum tartalma, mik főbb
mérföldkövei és célkitűzései, valamint mik ezen mérföldkövek céldátumai .

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . március 24 .

Tisztelettel :

Szilágyi G
Jobbik
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