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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/11015. számon hozzám benyújtott, „Miért kell lerombolni a fenntartható fejl ődés, az
ökológiai gazdálkodás és a népfőiskolai képzés nemzetközi rangú központját, a
Nemzeti Vidékstratégia - 2020 fő célkitűzéseinek és több programjának
megvalósítását komplex módon szolgáló, közhasznú tevékenységet végz ő, non-profit
Kishantosi Vidékfejlesztési Központot?” című írásbeli kérdésére a következő választ
adom.

Mint az ön előtt is ismeretes, a Vidékfejlesztési Minisztérium több oktatás i
intézményt, illetve kutatóintézetet is működtet. Ezek profiljába beilleszthető , illetve
benne is szerepel mindazon tevékenység, amely az ökológiai gazdálkodás, a
vidékfejlesztés és egyéb mezőgazdasági ismeretek oktatásához és kutatásához
szükséges . A Képviselő Úr által említett kishantosi területeken két kisebb méret ű tábla
pályázati kiírását a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet éppen azért vonta vissza, hogy
lehetőséget teremtsen az ökológiai ismeretek oktatásának lehet őségére, amelyet egy
közeli — a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó — intézmény fo g
elindítani .
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Kishantoson az történt, mint az ország sok más részén: a bérlőnek lejár a bérlet i
szerződése, és a pályázati eljárásban nem ő kapott lehetőséget a tovább i
földhasználatra. Az eddigi egy bérlő helyett most nyolc gazdálkodhat, mindannyia n
helyi gazdálkodók. A bérleti szerződések jogosultjai mindannyian vállalták a z
ökológiai gazdálkodás folytatását, melyet a bérleti szerződés is rögzít .

Képviselői tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm, hogy
kérdéseivel is segíti közös munkánkat.

Budapest, 2013. május „”

Üdvözlettel:

D r. Fazekas Sá dof~
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