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PARLF-ME/95/3 (2017)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Dr. Vadai Ágnes (független) országgyűlési képvisel ő „Miért lett a Palóc stratégiai
partner?” című , K/16312 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

L

1055 Budapest, Kossuth Lajos tor 1-3, Telefon (06-1) 795 3079 Fax . (06-1) 795 0462
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Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő részére

Budapest

2017. július 18 .
PARLF-ME/95/2 (2017)

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz intézett, „Miért lett a Palóc stratégiai partner? ”

című, K/16312. számú írásbeli kérdésére - feladatkörömben eljárva - az alábbi válasz t
adom .

Tájékoztatom, hogy a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Társaság) esetében a cs őd és felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX .
törvény 65. § (3) bekezdés a) és e) pontja képezi a kiemeltté nyilvánítás alapját. A
Társaság működése az a) pont szerinti, a lakosság - többek között alapvető -
élelmiszerekkel való ellátása szempontjából kiemelt jelentőségűnek tekinthető, továbbá

részben bel- és külgazdasági, részben foglalkoztatottsági szempontok szerint i
tevékenysége, vagyonának üzemeltetése egyaránt jelentős gazdasági potenciált képvisel;
mindemellett az e) pontban foglaltaknak megfelelően a Társaság nemzetgazdasági

stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet folytat.

A Társaság jelentős szerepet tölt be Nógrád megye és környéke lakosságána k

élelmiszeripari és egyéb kereskedelmi cikkekkel történő ellátásában, továbbá Nógrád
megye legnagyobb munkáltatójaként hozzávetőleg 1300 embert alkalmaz . Mindezek
alapján elmondható, hogy a Társaság szerepe nem csak a megye kiskereskedelmében ,
hanem a foglalkoztatottságában is meghatározó.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3 . Telefon (06-1) 795 3079 Fax (06-1 795 0462
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