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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

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek

„Mit tesz a kormány az ortodox templomok felújítása körüli elszámolási vita rendezés e
érdekében?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. március 9-i nyilatkozata szerint a magyar kormány három ortodox templom felújítását
támogatja 2,4 milliárd forint értékben . Az erről szóló megállapodást a kormány
képviseletében ön és Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox . . Egyházmegye
kormányzója 2017 . március 9-én írta alá. A sajtó korábbi megkeresésére az n által vezetet t
minisztérium elismerte, hogy fenti összeget vissza nem térítend ő támogatásként elutalták a
Magyar Ortodox Egyházmegyének .

A támogatott projekt keretében az Egyházmegye megállapodást kötött a Borsodi Általáno s
Gépgyár Kft-vel a templomfelújítási munkálatok projektvezetői feladatainak ellátására, a
közbeszerzési és egyéb beszerzési szabályzatok figyelmen kívül hagyásával . A Borsodi
Általános Gépgyár Kft. fizetési meghagyást kezdeményezett az Egyházmegye ellen nett ó
360.000.000 Ft értékben. Sajtóértesülések szerint a fizetési meghagyást követ ően, az ügy
jelenleg peres eljárási szakaszban van . Az Egyházmegye képviseletében a szerződést Bulah
Szvjatoszláv atya írta alá, akinek számos üzleti érdekeltsége is van Magyarországon . A
projekt előrehaladását tovább bonyolítja, hogy számos, a magyar és orosz alvilágban ismer t
személyiség került közel a projekt megvalósításához .

országgyűlési képviselő



Az Egyházmegye a Borsodi Általános Gépgyár követelését azon az alapon vitatja, hogy Bulah
Szvjatoszláv a szerződést nem írhatta alá, Tyihon püspök vállalhatott volna csak
kötelezettséget . Mivel a felújítási munkálatokat még egyáltalán nem kezdődtek meg, a
támogatási összeg jelentős részéből viszont már peres követelés lett, a helyzetet tisztázandó ,
kérem az alábbi kérdésekre válaszoljon :

1. Tartalmaz-e a támogatási szerződés arra vonatkozó rendelkezést, hogy a Kedvezményezet t
a támogatott projekt vonatkozásában figyelmen kívül hagyhatja a közbeszerzési és egyéb
beszerzési szabályokat?

2. Amennyiben tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést a támogatási szerz ődés, akkor azt mely
jogszabályi rendelkezésre hivatkozva teszi?

3. Kezdeményezett-e a Támogató képviselőjeként rendkívüli vizsgálatot a Borsodi Általáno s
Gépgyár Kft. fizetési meghagyása ügyében, illetve történt-e a minisztérium részéről ez
ügyben bármilyen eljárási cselekmény?

4. Amennyiben nem, mivel indokolja döntését?

5. Mivel az államháztartási törvény szerinti támogatás felhasználásról van szó, milye n
lépéseket tervez a közpénzek célszer űtlen, szakszerűtlen és indokolatlan pazarlásának
megakadályozására?

6. Tervez-e az Ön által vezetett minisztérium a peres eljárás során önkéntes peres
beavatkozást?

7. Amennyiben nem, mivel indokolja döntését?

8. Az orosz kormány, illetve a Moszkvai Patriarchátus a fizetési meghagyás és pe r
vonatkozásában eddig milyen figyelmeztetéseket vagy jelzéseket eszközölt ?

Válaszát és együttműködését ezúton is köszönöm .

Budapest, 2017 . augusztus 3 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő (LMP)
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