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Tisztelt KépviselőÚr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett „Miniszter Úr akarata ellenére nem tudnak további pályázatokon
indulni azok a fiatal gazdák, akik vaddisznótenyésztéssel foglalkoznak?” című, K/10560. számú

írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Mindenekelőtt leszögezném, hogy semmilyen formában nem tájékoztattam Önt félre . Ez

nem szokásom sem Képviselőtársaimmal, sem a választópolgárokkal szemben .

Ugyanakkor köszönöm Önnek, hogy tolmácsolta felém egy választópolgár levelét.

A 2007-2013-as időszak Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának keretében azo k

a fiatal mezőgazdasági termelők, akik - mérlegelve az állategészségügyi kockázatokat i s

- vaddisznótenyésztéssel foglalkoztak, valóban részesülhettek támogatásban .

A hazai állattartó ágazatok versenyképességének javítása szempontjából

elengedhetetlen, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a Magyarországon legnagyob b

számban előforduló gazdasági haszonállatokat tartó gazdaságok fejlesztésér e

koncentráljuk. A pályázati felhívások azokat az eszköz- és gépigényes beruházásoka t

célozzák meg, amelyek feltétlenül szükségesek a hazai állattartás azon ágazatainak

versenyképesség-javításához, amelyek arra leginkább rászorulnak .

A vaddisznó esetében a hústermékek jelent ősen magasabb piaci ára eleve garantálja azo k

piaci versenyképességét, így a 2020-ig tartó új programozási id őszak Vidékfejlesztési

Programjának állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívásai keretében

támogatás nem igényelhető rá .
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Magyar Zoltán (Jobbik) országgyű lési képviselő „Miniszter Úr akarata ellenére nem tudna k
további pályázatokon indulni azok a fiatal gazdák, akik vaddisznótenyésztéssel foglalkoznak? " "
című, K/10560 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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