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országgyűlési képvisel ő

Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László ,

,az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnöknek

„Kik döntenek a fejlesztési pénzek elosztásáról?” címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Sajtóban megjelent hírek szerint, amit ön személyesen is megerősített, a kormány Nemzet i

fejlesztési Kormánybizottsága döntött számos EU-s beruházás kérdésében, nem csak egye s

projektek elindításáról, hanem arról is, hogy kik valósítsák meg az egyes projekteket, aza z

közbeszerzések eredményéről - szándékuk szerint támogatva ezzel a hazai

nagyvállalkozásokat a külföldiekkel szemben . Ahogy egy akkori kormánytagot idéznek:

"Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter elmondta nekem, hogy minden héten leül t

Orbánnal, átnézték a középítkezési projektek listáját, és eldöntötték, melyikeknek legyen

prioritása és melyik pályázatok nyerjenek . »Ha egy magyar vállalat pályázata versenyképe s

egy osztrák vagy német vállalatéval, akkor igen, nyerni fognak«, magyarázta (Német h

Lászlóné) . »Miért kellene, hogy német vállalatok építsék a magyar utakat? És ha a Közgép az

egyetlen magyar vállalat, amelyik meg tudja csinálni, miért ne nyerhetnék továbbra is a

pályázatokat?
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Ezzel kapcsolatban kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1. Az idézetben említett "leülések" azonosak voltak-e a Nemzeti Fejlesztési Kabine t

üléseivel, ha nem, milyen más fórum keretében hoztak döntéseket a fejlesztés i

miniszterrel egyes pályázatok győzteseiről?

2. Döntött-e a Nemzeti Fejlesztési Kabinet közbeszerzésekről, egyes projekteket

megvalósító cégekről vagy konzorciumokról? Milyen jogszabályi felhatalmazás alapján

tette ezt?

3. Összesen hány projekt kapcsán döntöttek ebben a formában? Mik voltak ezek a

projektek? Kérjük adja meg ezen projektek listáját .

4. Készült-e jegyz őkönyv ezekről a döntésekrő l és azt hajlandóak-e nyilvánosságra hozni?

5. Továbbra is úgy gondolja-e a Miniszterelnök, hogy a Közgép az egyetlen alkalma s

magyar vállalat, aki ezeket a beruházásokat meg tudja valósítani?

6. Ha a cél az volt, hogy a versenyképes magyar ajánlatokat el őnyben részesítsék, akkor mi

a magyarázat arra, hogy ezeken a pályázatokon a Közgép szinte minden esetben a

Strabaggal és a Swietelsky-vel közösön nyerték meg, így a külföldi cégek ugyanannyi

pénzt nyertek, mint a korábbi kormányok idején ?

7. Miért nem támogatják, hogy a pályázati határid ő eltelte után minden pályázó anyaga

nyilvános, bárki számára összehasonlítható, illetve, hogy a közbeszerzésekben a z

alvállalkozói háló átlátható legyen ?

Minden pontra kiterjedő válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2015 . május 20 .

Tisztelettel,
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