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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Mennyit fordítottak eddig a Kincsem – Nemzeti Lovasprogram megvalósítására? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Úgy tűnik, hiába a hangzatos ígéretek, a lovas ágazat problémái nem kerülnek megoldásra a

jövő évben sem. Köztudott, hogy az ágazat számos nehézséggel küzd, melyeknek dönt ő

többségére a KNLP jelentett volna megoldást . Éppen ezért is tartottuk fontosnak, hogy a

Parlament által 2012-ben elfogadott program mihamarabb valósuljon is meg . Ennek ellenére a

mai napig nem történtek jelentős előrelépések az ígért beruházások tekintetében. Kicsit

értetlenül is állunk az el őtt, hogy a kormánypártiak miért mennek szembe saját döntéseikkel .

Teszik akkor, amikor a 2015-ös és 2016-os központi költségvetéshez benyújtott módosít ó

indítványomat leszavazzák, mellyel a KNLP megvalósulásához különítettem volna el forrást .

De teszik ezt akkor is, amikor a Mezőgazdasági bizottság ülésén leszavazzák azo n

kezdeményezésem, hogy a program a Ház elé újra bekerülve meger ősítést nyerjen, illetve a

tervezett bevételeket újra átgondoljuk, hogy valóban ne csak az ablakon kidobott pénzr ől

beszélhessünk .

Az ágazat képviselő i mindenesetre még várnak, bár az ő türelmük is véges . Természetesen

aláírom, hogy volt, aki részesült a program elképzeléseib ő l . Kik is ők?



Tisztelt Miniszter Úr! Kérem, tételesen sorolja fel nekem, hogy 2012-t ől napjainki g

bezárólag hol, milyen beruházásokat hajtottak végre a KNLP keretein belül és azo k

mennyibe kerültek !

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . június 23 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltán
Jobbik
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