
( ),-zápgyű lés Hivatala

k_.\ A 0 ‘

t-ii e2ett' 2016 MÁJ 12:

országgyű lési képvisel ő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez

„Milyen kormányzati lépések követték a Kormányzati Ellen őrzési Hivatal hortobágyi
legelőpályázatokról készült jelentését?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A napokban került nyilvánosságra a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) hortobágyi
legelőpályázatokról készült jelentése, amelyb ől kiderül, hogy a pályázatok egy részében a
valódi állattartók helyett vélhetően előre kijelölt szereplők nyerhettek, akik a nem létező
állatállományukat csak a pályázat idejére bérelték, és azóta sem végeznek semmilyen érdem i
mezőgazdasági tevékenységet .
A jelentés 2014-ben készült, tehát a kormánynak régóta tudomása lehet arról, hogy csalókna k
adta át az állami földet a Hortobágyi Nemzeti Park (HNPI) .

Mindezek okán tájékoztatását kérem az alábbi kérdésekben :

1.) Mindezen tények ismeretében, milyen intézkedések történtek a nemzeti park i
földhaszonbérleti pályázatok ügyében ?

2.) Mennyi szerződés lett felbontva, illetve az érintett területek újból lettek-e pályáztatva,
ha igen, hol tartok azok pályázati eljárása? Ha nem, miért nem történtek meg a
szerződések felbontásai?
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3.) Az ellenőrzés csak a pályázatok egy részét érintették, ki lett-e szélesítve a KEH I
ellenőrzés a többi területre, a többi nemzeti park igazgatóságok által pályáztatot t
területre, illetve akár az NFA-s földpályázatokra? Ha nem miért nem ?

4.) A kormányzati intézményrendszerben kik hozták létre a visszaélésre lehet őséget
teremtő és korrupciós kockázatokat tartalmazó pályázati rendszert, és milyen
következtetéseket vontak le a jelentés tapasztalataiból? Történt-e lépés a pályázat i
rendszer kijavítása, és megváltoztatása érdekében?

5.) A pályázati rendszer lebonyolítói, döntéshozói között történt-e már ezzel kapcsolato s
felelő sségre vonás? Ha nem, miért nem?

6.) Hogyan hasznosították a KEHI megállapítását a pályázati rendszerben, milye n
következtetéseket vonták le a pályázati rendszer kijátszhatóságáról?

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2016 . május 12 .

Tisztelettel :

Sallai R. endek
LMP
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