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írásbeli választ igényl ő kérdés
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mikor születnek meg a döntések a
szociális gazdaság pályázat ügyében?” címmel írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnöknek .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !
A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségét egyre több pályázó szociális szövetkeze t
keresi meg felháborodottan, a pályázati döntések elmaradása miatt. Megfogalmazzák értetlen ségüket és elégedetlenségeiket a Nemzeti Fejlesztési ügynökség eljárásával kapcsolatban .
A Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2.4.3.D pályázatra az első körös pályázatok beadási határideje 2013 . június 6-a volt. A 4/2011 . (I. 28.) Korm. rendelet 27 . §-a a projektek
esetében az NFÜ – támogatásról vagy elutasításról hozott – döntési határidejét a) nagyprojek tek esetében a projektjavaslat beérkezésétő l számított kilencvenedik nap, b) a benyújtási ha táridőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik nap,
könnyített elbírálású támogatás esetében a benyújtási határid őtől, folyamatos elbírálásnál a
projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik napban határozza meg. Ebből az következik, hogy a június 6-ig beadott pályázatokról döntést kellett volna hoznia az NFŰ-nek 2013.
szeptember 4-ig . Miután a nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012 . (X. 24.) NFM utasítása a z
egységes működési kézikönyvről 79. § (1) A KSZ a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a XVIII . Fejezetben foglaltak alapján az elektronikus alkalmazások használatának

szabályai szerint értesíti a projektgazdát a projekt elutasításáról, illetve az 591 . § 'A támogató
a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíti a projektgazdát a döntésről', ezért a
jogszabályoknak megfelel ően az első körös pályázatok esetében szeptember 19-ig értesítést kellett volna kapniuk a pályázóknak .
Lázár János miniszterelnökséget vezet ő államtitkár és Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési

miniszter nem tájékoztatta a pályázókat, ami sérti a 944 támogatást igényl ő pályázót megillető
tisztességes ügyintézés jogszabályi kötelezettségét . Emellett rendkívül aggasztó, hogy a fent
nevezett személyek válasz nélkül hagyták a „Tiltakozás és sürg ős döntés követelése a Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2 .4.3.D - pályázatok ügyében” című petíciót.
Kérem, hogy alábbi kérdésem megválaszolását követ ően szólítsa fel Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert és Lázár János miniszterelnökséget vezet ő államtitkárt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felel ős kormánybiztos szerepkörében, hogy járjanak el anna k
érdekében, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a jogszabályi előírásoknak megfelelően
járjon el a döntéshozatalában és érvényesítsék az NFÜ eljárásában, hogy a támogatást igénylőt megillető tisztességes ügyintézés történjen, és a jogszabályban meghatározott határid őben
hozott döntéshez való joguk érvényesüljön .

Ezzel kapcsolatban kérdezném a Miniszterelnök Urat, hogy
-

Mikor születnek meg a döntések a Szociális gazd g vg fejlesztése - TÁMOP-2.4.3.D
pályázat ügyében?

-

Miként fordulhatott el ő, hogy Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár és
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter válasz nélkül hagyták a „Tiltakozás é s
sürgős döntés követelése a Szociális gazdaság fejlesztése - TÁMOP-2 .4.3 .D - pályázatok ügyében” című petíciót?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2014 . március 5 .

