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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterne k

„Végleg elúszott-e 57,5 millió forint? ”

Tisztelt Miniszter Úr !

A Rezidenz & Spa Kft. NYDOP-2 .1 .1 /I-11 számú, a nyugat-dunántúli turisztikai attrakció k
fejlesztését célzó "Dunaparti rekreációs és rendezvényközpont létrehozása" projektjének
támogatásáról 2011 augusztusában született döntés . A projekt 50%-os, 57,5 millió forin t
értékű támogatásban részesült uniós forrásból, a beruházás egésze 118 millió forintba került .
A beruházó a projekt keretében a győri Duna-ágon úszó, a folyótól elkülönített úszómedence
és napozó stég megépítését vállalta, hozzá bérelhető motorcsónakokkal, kirándulóhajóval . Az
57,5 millió forintot 2013 . májusban kapta meg a cég, a beruházás egészét 2015 . novemberben
jelentették készre . A Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadta a teljesítést .

Ahol azonban a projektnek meg kellett volna valósulnia, nincsen semmi, err ő l 2016 nyarán
magam is meggy őződhettem . ) Az ígért kirándulóhajónak, motorcsónakoknak nyomát se m
lehetett látni .

1 http://www.korrupcioinfo .hu/korrupcioinfo/uszunk-a-rekreacioban/



A Győr Plusz hetilap számolt be róla 2014 februárjában, 2 hogy elszabadult, három részre
szakadt és Gönyűig sodródott az a könnyűszerkezetes úszómű, ami a projektleírásban ígért
létesítményből elkészült, és azóta is ott rostokol . Ott volt 2015 novemberében is, amiko r
késznek nyilvánították a beruházást, szükségképp a projekt szerződés szerinti helyszínén nem
lehetett .

Összességében elmondható, hogy a létesítmény sosem m űködött a tervezett funkciójában.

A helyszínen tapasztaltakról sajtótájékoztatón számoltam be, így joggal feltételezhetem, hogy
a hír az NGM-hez is eljutott .

Az alábbi kérdésekre várom miniszter úr válaszát .

1. Ellenőrizte-e, és hogyan az NGM a projekt előrehaladását?
2. Ha végeztek helyszíni ellenőrzést, mit tapasztaltak, és ennek nyomán tettek- e

lépéseket? Ha igen, mit?
3. Visszakövetelte-e az NGM a Rezidenz & Spa Kft .-tő l a támogatási összeget?
4. Ha visszakövetelte, mekkora összeget fizetett vissza a cég?
5. Sorozatban derül fény olyan esetekre, ahol azért t űnhettek el milliók, mert az

ellenőrzést nem végezte el az Irányító Hatóság. Terveznek-e akár minisztériumi, akár
kormányzati szinten lépéseket tenni a folyamat megfékezésére, és ha igen, mit ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . szeptember 19 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy A
országgyűlési képviselő

(LMP)

z http ://ujsag .gyorplusz .hu/data/files/gyorplusz 14februar2l .pdf (8 .o .)
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