SAJTÓKÖZLEMÉNY, Budapest, 2021.09.22.

Igazságos, pártfüggetlen finanszírozást a településeknek!
Petíciót adott át a mai napon az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének a Magyar
Korrupcióellenes Szövetség (KELLESZ) és az aHang. A petícióban, amelyet eddig csaknem
8000-en írtak alá, azt kérik Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől, hogy a
Bizottság határozottan lépjen fel a magyar kormány azon gyakorlata ellen, hogy pártpolitikai
alapon osztogatja a pénzeket az önkormányzatoknak és ilyen alapon von el tőlük forrásokat.
A KELLESZ a petíciót részletes adatokkal támasztotta alá, és ezt egy korábbi beadványában
már eljuttatta az Európai Bizottságnak, amely a válaszában nem jelölt meg semmilyen érdemi
intézkedést a Bizottság részéről a visszásságok orvoslására. Mi több, az Európai Parlament több
képviselőjének a kérdésére azt válaszolta, hogy nem is ismeri a beadványt. Ezt kifogásolva,
Daniel Freund európai parlamenti képviselő újabb kérdéssel fordult a Bizottsághoz, amelyre
válasz egyelőre nem érkezett.
A kormány jelenlegi gyakorlata az uniós támogatások hatékony felhasználását is veszélyezteti,
hiszen nem oda kerülnek ezek a pénzek, ahol a legjobban hasznosulnak. Ugyanakkor az Európai
Bizottsághoz a felelős az Európai Unió jogszabályainak betartatásáért, illetve az EU pénzügyi
érdekeinek védelméért.
Horváth András, a KELLESZ elnöke elmondta: „A petíció elindításával és a vonatkozó
beadvány benyújtásával az a célunk, hogy ez a hosszú távon életidegen rendszer – annak súlyos
korrupciós kockázataival együtt – megváltozzon, és ne az döntsön demokratikusan
megválasztott testületek fejlesztési elképzeléseinek a támogatásáról, hogy milyen pártpolitikai
irányvonalat képviselnek, hanem az, hogy ezek az elképzelések mennyiben szolgálják az adott
település fejlődését, az ott élők valós szükségleteit és hosszú távú érdekeit.”
Nagy Navarro Balázs, a KELLESZ elnökségi tagja kijelentette: „Az uniós támogatások
pártpolitikai alapú osztogatása azért is történhet meg, mert az Európai Bizottság szervei nem
lépnek fel hatékonyan és időben az észlelt jogsértések felszámolására. Elfogadhatatlannak
tartjuk uniós polgárokként, hogy egy korrupcióellenes szervezet részletes adatokkal
alátámasztott tanulmányára először egy semmitmondó, konkrét lépéseket nem tartalmazó
választ ad a Bizottság, majd hónapokkal késóbb a Bizottság egy tagja azt állítja, hogy a
tanulmányt nem ismerik. Ha ennyi figyelmet sem kap egy 8000 uniós állampolgár által
támogatott kezdeményezés, akkor nem véletlen, hogy a pártpolitikai alapú korrupció
zavartalanul folyik Magyarországon és más országokban is.”
A petíció egy kísérőlevéllel került átadásra, amely további nyomatékot adott a petícióban
leírtaknak. A petícióátadáskor készült fotók, amelyeken a résztvevők által hozott, a jelenlegi
gyakorlatot bíráló táblák is láthatók, itt találhatók:
https://kelleszegyesulet.hu/pics/Peticioatadas_fenykepek.zip
A petícióátadást követően Horváth András és Nagy Navarro Balázs sajtótájékoztatót tartott.
Az erről készült video itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/szabadahang/videos/261315072525960/
További felvilágosítás:
• Horváth András, a KELLESZ elnöke, korrupcio.ellenseg@gmail.com, 0620 509 3823
• Nagy Navarro Balázs, nagynavbal@yahoo.com
www.kelleszegyesulet.hu

