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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r

az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló tv. 42 . § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak

„Így valósul meg a bürokráciacsökkentés? II .”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

Ön azt írta a K/7887 írásbeli kérdésemre válaszolva, hogy :

„A törvény azonban számos esetben kivétellel él éppen azért, hogy gyorsabban lehessen
kihelyezni a fejlesztési pénzeket. Igy nem kell közbeszerzési lefolytatni egyed i
kormánydöntésben megállapított beruházási támogatás esetén, egyedi munkahely-teremtés i
támogatás esetén, képzési, továbbá tanműhely-létesítési és –fejlesztési támogatás kérdésében,
kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatás esetén, nagyvállalkozások újraiparosítási célt
szolgáló beruházásainak támogatása esetén, vagy bármely, 2015 . november 1-jét megelőzően
odaítélt támogatás esetén. ”

A 272/2014 . (XI. 5.) Korm . rendelet 95 . § (3) bekezdése alapján a kedvezményezett a
támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét megelőzően is elkezdheti a közbeszerzési
eljárást. Véleményem szerint mivel a pályázóknak a közbeszerzési eljárás plusz időt és pénzt
is jelent, azt csak a támogatási okirat aláírása után fogják megindítani .

Kérdezem Miniszter urat:

1 . Ön szerint az új Kbt. 5 . § (3) bekezdése mennyire teszi hatékonyabbá az Európa i
Uniós források felhasználását (Az eddig megjelent egyetlen beruházási jelleg ű
Felhívásban a támogatói szerződés (okirat) kibocsátásától számított 6 hónapon belül a
kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával .
A 23/2007 . (IV. 17 .) FVM rendelet plusz id ő t adott közbeszerzés esetén)?



2. Hogyan értelmezik huszonöt millió forint közvetlen támogatást, ha a támogatás
összegének 75 százalékát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, a 2 5
százalékát a Magyar Állam nemzeti költségvetése finanszírozza?

3. A Vidékfejlesztési Programban résztvevő mezőgazdasági vállalkozás esetében is él a
törvényi könnyítés?

4. Készült-e olyan dokumentum, amiben kiszámolták, hogy egy közbeszerzési eljárást,
és annak irányító hatóság általi jóváhagyását mennyi idő alatt lehet lefolytatni ?

5. A megvalósítási határid őt és az első kifizetési kérelem benyújtási határidőt meg
kívánják-e hosszabbítani közbeszerzési eljárás esetén ?

6. Az Irányító Hatóság fel van-e készülve a nagyszámú közbeszerzési dokumentáció
ellenőrzésére?

Mivel a válaszok nem érintik a 2002 - 2010. év közötti kormányokat, azok megemlítésé t
kérem, mellőzze a válaszában!

Budapest, 2015 . december 18 .

Tisztlettel:

	

Dr. Vadai Ágne s

Demokratikus Koalíció
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