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Írásbeli választ igényl ő kérdés
Kövér László ,
az Országgyű lés 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

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter úrhoz

„Mi lett a sorsa a 'Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért '
pályázatra kapott milliárdoknak?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Váti Magyar Regionáli s

Fejlesztési és Urbanisztikai Non-profit Kft . és a Szociális Szakmai Szövetség konzorciumi

együttműködése nyerte a TÁMOP - 5 .1 .3 .-09/1 kódszámú pályázati kiírást.

A projekt célja a 'Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért' című
pályázat szakmai koordinációja volt .

A támogatási program 2 . komponensében 25 projektet valósítottak meg helyi konzorciumok

uniós forrásból .

A 25 helyi projekt közül a "Sor(s)vezető" - Komplex program a mélyszegénységben élők

megsegítéséért - TÁMOP-5 .1 .3 .-09/2-2010-0043 azonosítószámon Bököny Község

Önkormányzata a Lendület Egyesülettel és a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzat i

Társulással 153 .446 .363 forint értékben nyert támogatást. A http://sorsvezeto .eu/ honlap

tanúsága szerint a projekt összköltsége ugyancsak 153 .446.363 forint volt .

országgyűlési képviselő



"A Dél-Cserehát és Szuha-völgyi Akcióterület közösségi összefogása a mélyszegénye k

integrációja és az együttműködés fejlesztése érdekében" TÁMOP-5.1 .3-09/2-2010-004 6

azonosítószámon a Bódva-völgyi Közéleti Roma N ők Egyesülete Rudabánya Város

Önkormányzatával 171 .564.406 forint összegű támogatást nyert. A projekt honlapj a

www.edeleny513 .hu – sajnos nem működik .

"Komplex beavatkozás a Bodrogközi kistérségben mélyszegénységben él ők helyzetének

javítása a társadalmi integrációja érdekében" - TÁMOP-5 .1 .3 .-09/2-2010-004 1

azonosítószámon Karcsa Község Önkormányzata pályázott sikeresen a Jöv őnkért Ma

Alapítvánnyal és az Alapszolgáltatási Központtal, és nyertek 154 .709.954 forint uniós

támogatást .

"Közös erővel a Bácsalmási kistérségben mélyszegénységben él ő emberek integrációjáért" -

TÁMOP-5 .1 .3 .-09/2-2010-0045 azonosítószámon Katymár község Önkormányzata nyer t

145.857.280 forintot együttműködésben Madaras község Önkormányzatával és a Bácsalmás

Kistérségi Nonprofit Kft.-vel . A projekt honlapja www.513katymar.hu – sajnos nem

működik, így nem ad további információt.

"Közösségi összefogás a mélyszegénység felszámolása és az együttműködés fejlesztés e

érdekében a Felső-Bódva völgyi akcióterületen" - TÁMOP-5 .1 .3-09/2-2010-003 9

azonosítószámon Szendrő Város Önkormányzata Bódvaszilas Község Önkormányzatával és a

Városszépítő és Ifjúsági Alapítvánnyal 161 .256.730 forint támogatást nyert .

"A dél-békési mélyszegénységben élő emberek integrációjának el őmozdítása a közösség, a

települések, a szociális, közösségfejlesztési és terület-település és vidékfejlesztési szakmá k

összefogásával, együttműködésével" - TÁMOP-5 .1 .3-09/2-2010-0047 azonosítószámon a

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelő iért

Közhasznú Alapítvánnyal, valamint a Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesülette l

152 .587.880 forint értékben nyert támogatást .

"Közösségi felzárkóztatás az Ibrány-Nagyhalász kistérségben és környékén" - TÁMOP -

5 .1 .3 .-09/2-2010-0040 azonosítószámon Rakamaz Város Önkormányzata az Artifex Oktatás i

és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft .-vel és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás

Rakamazi Gondozási Központtal nyertek 163 .760 .656 forint összegű támogatást . A projekt

honlapja - http://melyszegenyseg .rakamaz.513 .hu/ - nem működik .



"Mélyszegények közösségi integrálása Sajóhídvég és környékén" - TÁMOP-5 .1 .3 .-09/2-

2010-0042 azonosítószámon 164.282.977 forint értékben pedig Sajóhídvég Község

Önkormányzata a Friss Európa Régió és Közigazgatás-fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft . -

vel, és az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesülette l

konzorciumi együttműködésben nyertek támogatást .

Kérem miniszter urat, szíveskedjék tájékoztatni a felsorolt projektek megvalósítása érdekébe n

a konzorcium által a gazdasági társaságokkal kötött szerződések lényeges tartalmáról – felek,

szerződés tárgya, értéke, megvalósítási határidők -, ugyanígy a magánszemélyekkel kötött

szerződések lényeges adatairól, valamint kérem miniszter urat, szíveskedjék tájékoztatni a

sikertelen ajánlattevő gazdasági szereplők ajánlatainak adatairól, továbbá a projektek részletes

költségvetéséről, illetve kérem megküldeni a megvalósíthatósági tanulmányokat .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . január 4 .

Dr. Hadházy Áko s

LMP
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