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Írásbeli kérdés

„Mangalicatenyésztési program, avagy mit tud a miniszter a reménykeltő, ám eddig nem
teljesülő kezdeményezésró7?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Csizmár Gábor Miniszter Úrhoz .

Tisztelt Miniszter úr!

A közelmúltban választókerületi fogadóórámon a Móri Civis Kft-vel, annak
mangalicatenyésztési programjával kapcsolatos problémákkal kerestek meg a
választópolgárok .

Mint elmondták a Kft egy az Európai Unió és az Oktatási Minisztérium
(szórólapjaikon uniós zászló és az OM logója szerepel) által is támogatott sertéstenyésztési
programban vesznek - vennének részt, de sajnos az ügyben több hónapja semmi érdemi dolog
nem történt. A Móri Civis Kft. a Veszprém megyei Lovászpatonán élő családokkal is
szándéknyilatkozatot íratott alá, amelyben a vállalkozó szellemű emberek vállalják, hogy a
cég által nevelésre szánt mangalica sertéseket felnevelik, s ezért a Kft-től pénzbeli juttatást
kapnak. A program elsősorban a munkanélküli, kilátástalan helyzetben lévő embereket
érintheti pozitívan, hiszen a malacok hízlalásában, nevelésében nagy tapasztalatot szerzett
vidékiek ma nagy részt a munka és megélhetés nélkül vannak . A mindenki számára előnyös
kezdeményezéssel a Kft. is jól járhatna, hiszen hírek szerint az Európai Unió egyes
tagországaiban népszerű mangalicahúst exportra szánják .

A támogatandó program egyetlen, ám súlyos szépséghibája, hogy az emberek 2004
februárja óta (ekkor írták alá a szándéknyilatkozatot) sem a malacokat, sem természetesen
fizetségüket nem kapták meg. A munka nélkül tengődő emberek a Veszprém Megyei
Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltsége felé csak az általuk aláírt szándéknyilatkozatot
tudják felmutatni, de február óta semmilyen előrelépés nem történt. Az emberek reménykedve
várják, hogy a szándékból végre tettek következzenek a Kft . részéről, hiszen gyermekeiket
nevelni, iskoláztatni kellene valamiből . A vállalkozó szellemű lovászpatonaiak egy része még
a malacok neveléséhez szükséges beruházásokat is elvégezte háztájaiban, azonban eddig
semmiféle fizetséget nem láttak . Voltak akik a reménykeltő kezdeményezés miatt más
állásajánlatokról mondtak le, így ma csak várnak és várnak .



Tisztelt Miniszter úr!

A reménykedő, nehéz sorsú Lovászpatonai és gondolom az ország más pontján is érintett
emberek érdekében kérem adjon minden részletre kiterjedő tájékoztatást arról :

•

	

Hogy Önnek milyen információi vannak a Móri Civis Kft .-ről?

•

	

Hogy az Ön által irányított minisztérium valamilyen formában támogatja-e a Kft .
kezdeményezését?

•

	

Hogy végre mikor indulhat el a program?

•

	

Hogy milyen probléma miatt akadt meg a program végrehajtása?

•

	

Hogy a jelenleg munkanélküli embereket érintő pozitív kezdeményezés végrehajtása
miért ilyen problematikus?

Kérem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a program végre elinduljon, s az
emberek végre dolgozhassanak, megélhetésük biztosított legyen .

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2004 . december 20 .
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