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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 ől szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY
határozat 124. § (l) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszterhez,

„Uniós programok jelképe fizetett politikai hirdetésben?” címmel ,

amelyre a választ írásban kérem,

Tisztelt Miniszter úr !

Budapest Főváros XV. Kerületének kétheti lapjában jelent me g
a mellékelt fizetett politikai hirdetés . A hirdetést László Tamás,
a kerület kormánypárti országgyű lési képviselője jelentette
meg. A probléma a hirdetéssel nemcsak az, hogy az
véleményem szerint nem felel meg a Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei hatályos el ő írásainak, de súlyo s
hibát is ejt, amikor az uniós programok – Széchenyi 2020 –
jelképeit használja egy fizetett politikai hirdetésben .

Tekintettel arra, hogy a hirdetésben megjelent támogatás i
program kedvezményezettjének önkormányzati vezetőjét
interpellálták ebben a kérdésben 2017 . december 19-én,
kérdezem öntő l : szerepelhetnek-e a független uniós programo k
jelképei politikai hirdetésekben? Lehet-e egyáltalán
kommunikációs kampányt folytatni a hatályos a
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei előírása i
szerint egy-egy támogatásról a támogatási szerződés
megkötése előtt? Amennyiben mindkét kérdésre nem a válasz :
érheti-e bármilyen kár jelen esetben az önkormányzatot a
felelőtlen hiba miatt? Ha igen, felel ősségre vonható-e a Fides z
és képviselője? Végül: megfelel-e a valóságnak László Tamás
állítása, azaz, hogy mindezen támogatás és sok másik is nek i
köszönhető a XV. kerületben ?

Horváth Imre
országgyűlési képviselő
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