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Írásbeli kérdés !
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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyülésről szóló tv. 42. § (8) 'alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak

„Ön mikor ad tanúbizonyságot felkészültségér ő l?”

címmel.

Tisztelt Miniszter úr!

A K/10575 írásbeli kérdésemben egy táblázat kitöltését kértem Öntől, melyre a következő
választ adta:

„Mivel Képviselőtársam számos kérdésben tanúbizonyságát adja, hogy sok id őt tölt a
pályázati felhívásokat tartalmazó honlapok kutatásával - mivel az Ön által kért információ k
nyilvánosak - így biztos vagyok benne, hogy nem okoz gondot Képviselő társamnak és
kollégáinak a táblázatok kitöltése. "

Továbbá felhívta a figyelmemet, hogy, hogy nem méltányos, amikor a munkatársa i
hozzáértését vagy elhivatottságát támadom . A kijelentéséhez csak annyit tudok fiazni, hog y
hogy Ön nem volt ennyire kényes, mikor más Hivatal, történetesen a Mez őgazdasági é s
Vidékfejlesztési Hivatal munkatársainak hozzáértését vagy elhívatottságát támadta .

A fentiek okán kérdezem Miniszter urat :

1. Remélem a K/10575 írásbeli kérdésemre adott válasza nem azért sikerült ilye n
nyeglére, mert nőként kérdéseket mertem feltenni az alapvet ően férfiak által
képviselt szakmában ?

2. Mivel az Ön által a tisztánlátás érdekében közölt tények meglehet ősen zavarnak
engiut, -megkérhetem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltse?

3. Mi történt a hódmez ővásárhelyi lakossági fórumon Önnek panaszkodó "Fiatal
Gazda" pályázatot benyújtó személy támogatási kérelmével ?

Budapest, 2016 . június 8 .

Tisztelettel :

Dr. Vadai Ágne s

Demokratikus Koalíció



Ssz . Felhívás megnevezése

Lett
módosítva az

eredeti
beadás i
hátárídő

A beadás első napján
szerkeszteni és menten i

lehetett a felhívásokat, de
hivatalosan benyújtani még

nem

-Az egységes
kérelemmel

együtt
benyújtan i

1 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának
névélése geotermikus energia felhasználásának lehet őségével

2
Kertészet korszerűsítése -, ültetvénytelepítés támogatására` öntözés kialakításának
lehetőségével

3 Gyógynövény termeszté s

4
Gombaházak

	

-

	

hű tőházak

	

létrehozására,

	

meglévő

	

gombaházak

	

hű tőházak
korszerűsítése

5 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztés e

6
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának el ősegítése a
feldolgozásban

7 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatá s

8 Agrár-környezetgazdálkodási kifizeté s

A

	

védett

	

őshonos

	

és

	

veszélyeztetett

	

mezőgazdasági

	

állatfajták

	

genetikai
állományának in situ megőrzése

1 Ritka

	

és

	

veszélyeztetett

	

növényfajták

	

genetikai

	

erőforrásainak

	

és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése

11 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása



12 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetése k

13 Natura 2000 erdő területeknek nyújtott kompenzációs kifizetése k

14 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenysége k

17 Állattartó telepek korszerűsítése

18 Baromfitartó telepek korszerűsítése

19 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

20 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

21 Sertéstartó telepek korszerűsítése

22 A tejágazat szerkezetátalakítását kísér ő állatjóléti támogatás

23 Az erdőgazdálkodási potenciálban . okozott erdőkárok helyreállítása

24
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszer űsítés

25 Egyedi "szennyvízkezelés

26 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása
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