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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 . (VI. 6.) Korm. rendelet 48 . §
13 . pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot
vezető miniszterhez,

„Újabb Meszes urizálás közpénzbó7?
Mennyi hátrányos helyzetűgyermek üdültetését fedezte volna az üdültetést végző

alapítvány főtitkárának elszállásolására kivett medencés luxusvilla bérlése? ”

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mint az a hírekben megjelent, a rászoruló gyerekek üdültetését végz ő alapítvány (az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány) főtitkára, aki egyben az Erzsébet Táborok Kft.
ügyvezető igazgatója is, Hornyák Tibor a Balaton-part egyik legdrágább szállásáról jár be nap
mint nap a zánkai irodájába .
Mint az köztudott, a Balaton legnagyobb nyaralóhelye, az egykori zánkai úttör őtábor a
közelmúltban tokkal-vonóval az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
(EKGYA) tulajdonába került . A 17 milliárd forint értékű ingatlanegyüttest az állam ingyen adt a
oda a Szeged-Csanádi Egyházmegye fennhatósága alá tartozó alapítványnak, majd tavassza l
egy 15 milliárd forintos csomaggal még megtoldotta az adományt . A táboroztatásra szánt
összegre az alapítvány írhatott ki közbeszerzést, amit egyetlen pályázóként saját cége, a z
Erzsébet Táborok Kft . nyert el .
A sajtó információi szerint napi 110 ezer forintért bérelhető , akár kilenc ember számára
elegendő férőhellyel rendelkező Villa Art Zánka szomszédságában, Monoszlón található . A
házat egy luxus szálláshelyeket kínáló internetes oldal több budapesti apartman társaságába n
kínálja külföldi turisták és üzletemberek számára . A négyhálószobás villa több mint 200
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négyzetméteres alapterületű, és egy hatalmas étkez őterasz, valamint a kertben egy
úszómedence is tartozik hozzá. A falakat kortárs festmények borítják . Az oldal foglalási naptár a
szerint a házat egész nyárra lekötötték.
Monoszlón a helyiek is megerősítették a sajtónak, hogy a villában nyár eleje óta a zárkai tábo r
főnöke lakik, szolgálati Skodája rendszeresen ott parkol a ház el őtt a falu főutcáján .

Mindezekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat :
• Mekkora fizetésben részesül havonta az Alapítvány főtitkára?
• Pontosan ki illetve mennyiért és mennyi id őre bérli a villát ?
• Miért kellett egyáltalán kibérelni számára ezt az ingatlant?
• Használ-e hivatali autót az alapítvány főtitkára? Ha igen, akkor mennyi

kilométert utazott vele és hány liter benzint tankoltak bele főtitkári
pozíciójának betöltése óta?

• Mennyi hátrányos helyzetű gyermek üdültetését fedezte volna a medencés
luxusvilla bérlése?

• Novák Katalin, Rétvári Bence államtitkárok és Balog Zoltán miniszter tudott-e
az urizáló fideszes Hornyák luxusvilla bérlésér ő l?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017. augusztus 9 .

Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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