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Írásbeli választ igénylő kérdé s

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt EInök 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 kíváno k
benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek

„Mire kapott az ORÖ 1,3 milliárd költségvetési támogatást? ”

Tisztelt Miniszter Úr!

A tegnapi nap folyamán jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 1812/2016 . (XII. 20.) ,
az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló
határozata, melynek értelmében az Országos Roma Önkormányzat még ebben az évben 1, 3
milliárd forint egy összegben kifizetendő speciális támogatásban részesül a magyar
költségvetésbő l .

Közismert tény, hogy az ORÖ Farkas Flórián elnöksége idején a „Híd a munka világába ”
program keretében szabálytalanul költött el 1,6 milliárd forint közpénzt, azzal elszámolni nem
tudnak. Az ügyben jelenleg nyomozás folyik költségvetési csalás miatt .
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A helyzet különös pikantériáját az a hangfelvétel adja, amir ő l a Romnet .hu internetes portál

többször is írt l , és amelyen Farkas Flórián beszél arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök e l
fogja engedni az ORÖ 1,6 milliárd forintos adósságát .

A kormányzat már eddig is meglehetősen elnézőnek mutatkozott az ORÖ viselt dolgaiva l
szemben, hiszen az EMMI-vel kötött megállapodásnak köszönhetően a szervezetnek
mindössze havi 5 millió forintot kellett törlesztenie mind a mai napig azzal, hogy a
fennmaradó összeget ráérnek 2017 májusában megfizetni .

Most úgy tűnik, hogy a miniszterelnökkel igen jó kapcsolatot ápoló Farkas Flórián nem a
levegőbe beszélt, és félő , hogy az adófizetők fogják megtériteni az ORÖ által eltapsolt köze l
kétmilliárd forintot.

Kérem miniszter urat, szíveskedjen tájékoztatni, hogy mire kapja a speciális támogatást a z
Országos Roma Önkormányzat, mit finanszíroz ebbő l, illetve, hogy fordíthatja-e az összege t
az őket terhelő adósság törlesztésére.

Továbbá arra vonatkozóan kérek felvilágosítást miniszter úrtól, hogy a szabálytalanu l
elköltött 1,6 milliárd forint közpénzre tekintettel rendel-e a kormány pénzügyi gondnokot az
ORÖ mellé a támogatás szabályszerű felhasználásának érdekében.

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . december 22 .

Tisztelettel,

1 http ://www.romnet.hu/hirek/2016/12/21/elengedi_a_kormany_az_oro_adossaga t

Dr. Hadházy Akos
országgyűlési képviselő

(LMP)
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