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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . Törvény 42.* (8) bekezdése alapján írásbeli
választ igénylő kérdést kívánok intézni a vidékfejlesztési miniszterhez, mint a tárgyba n
illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Mi az Önök célja, tönkretenni a Pápa környéki sertéstenyészt őket vagy kifizetik- e
azonnali hatállyal a Pápai Hús 1913 Kft . részéről a beszállítók felé felhalmozott
tartozásokat?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Pápai Hús 1913 Kít vezetése csaknem a csőd szélére vezette a gyárat. A Pápai
Önkormányzat úgy döntött, hogy saját kezelésbe veszi az üzemet. A tulajdonos cégek, a
Dedeko Kft . és a Nyugat-Agro Kft. március 6-án fogadták el az üzletrészek átruházására tet t
önkormányzati ajánlatot, így a város 88,4 százalékos tulajdonosa lett a cégnek, a fennmaradó
rész a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-nél maradt .

Az önkormányzat úgy döntött, hogy 1,3 milliárdos törzst őke-emelést hajtanak végre,
melynek első felét, 650 millió forintot már át is utalt a város, ezek mellett 120 millió forinto s
tagi kölcsönt is nyújtottak a vállalatnak, melynek vezetése mellé Perlaki Csabát nevezték ki a
tulajdonosi jogok gyakorlására .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatta a cég törzstőkéjének emelését, s
ezáltal a Pápai önkormányzat többségi tulajdonszerzését . Az ok rendkívül egyszerű, meg
szeretnénk tartani a gyárban dolgozók munkahelyeit, valamint szeretnénk, ha a beszállítók i s
megkapnák jogos követeléseiket .

Tisztelt Miniszter Úr!

A húsgyárat sertéssel ellátó gazdák a Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz
fordultak, hogy tolmácsoljuk önök felé aggodalmaikat . Úgy tűnik ugyanis, hogy önök
elfelejtették azt, hogy mit ígértek a beszállítóknak. Amikor a gazdák még húsvét el ő tt
megkeresték a Pápai Önkormányzatot, tárgyaltak a város polgármesterével ,
alpolgármesterével, a jegyzővel és felkeresték a húsgyár menedzsmentjét, az ígéret a
megkérdezettek részéről úgy hangzott : mindenkit ki fognak fizetni, nyugodtan szállítsák be a
sertéseket .

Ezzel szemben mit látunk : másfél hónapja tartoznak nekik a leadott hús ellenértékével .



Tisztelt Miniszter Úr!

Van olyan gazda, akinek több tízmillió forinttal tartoznak . Van olyan gazda, aki 1200
sertést adott le annak tudatában, hogy Önök állami garanciát vállalnak a kintlev őségeik
kifizetésére . A gazdák többségének azonban mind a mai napig semmit sem fizettek, vagy csa k
a tartozások töredékét .

A gazdáknak közben ki kell fizetni a számlákon szerepl ő áfa összegét, ki kell fizetni a
takarmány árát, amit sokuknak megel ő legeztek. Ezeknek a tisztességes magyar embereknek a
saját, családjuk és alkalmazottaik megélhetésének biztosítása érdekében folytatniuk kellene a
gazdálkodást, ehhez azonban fel kellene tölteniük az állatállományt, malacokat kellen e
vásárolni . Kérdezem, hogy miből?

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezek után Önök odatolnak a beszállítók elé egy aláírandó „megállapodást”, a „tartozás
elengedésére, és fizetés átütemezésére” alcímmel, amelyben rögzítenék a húsgyárnak az adot t
beszállítóval szemben fennálló tartozása összegét, de egyúttal azt kérnék t őle, hogy
visszavonhatatlanul engedje el a megrendel őnek a csatolandó melléklet szerinti
számlatartozása 30%-át . Ráadásul a tartozásból fennmaradó részt is csak 2014 . december 31-
éig fizetnék meg részletekben. A gazdák úgy érzik, a pofátlanság teteje, hogy az önök által
egyoldalúan készített megállapodás értelmében az önkormányzati, tehát állami tulajdonú
húsgyárat még kamatfizetési kötelezettség sem terhelné." Ez lenne önök szerint az igazságos ,
méltányos és demokratikus eljárás ?

Tisztelt Miniszter Úr!

Hogy képzelik, hogy egy ilyen megállapodást akarnak aláíratni azokkal, akik bízva a z
önök ígéreteiben, tisztességgel leszállították a feldolgozandó húst a húsgyárnak? Miért ne m
akarják betartani a fizetési ígéretüket? Miért akarnak tönkretenni, cs ődbe vinni mindenkit, aki
a nehéz körülmények ellenére sertéstartással foglalkozik még Pápa környékén?

Kérdezem a Tisztelt Miniszter urat : Mi az önök célja, tönkretenni a Pápa környéki
sertéstenyésztőket vagy kifizetik-e azonnali hatállyal a Pápai Hús 1913 Kft . részérő l a
beszállítók felé felhalmozott tartozásokat ?

Önök állami garanciát vállaltak a kifizetésekre, számítanak még az ígéreteik ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2013 . június 04 .

Tisztelettel :

Ferenzi Gábor
Jobbik
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