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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Országgyű lés Hivatal a

Irományszám : 1L -

Érkezett: 2016 JúN 2 2.

Írásbeli kérdés !

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak

„Pilot-program vagy Pilótajáték-program? ”
címme l

Tisztelt Miniszter úr !

A BEOL hírportál 2016 . június 20-i tájékoztatása szerint a PILOT-program keretében Dél-Békésben
juttatott sertések szépen fejl ődnek . Simonka György országgyűlési képviselő és a kormányzat által
közösen kidolgozott „kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezés ű PILOT-program
jelenleg közel 400 közfoglalkoztatottnak biztosít munkalehetőséget.

A projekt első ütemében minden brigád 55 sertést nevel . Július közepén érkezett Orosházára 110 ,
Dombegyházra 220 állat a program állattenyésztési ágazatának részeként . A többi 17 település igény
szerint egyben vagy több részletben jut hozzá a malacokhoz . Orosházán és Dombegyházon 3-4 hé t
múlva elérik a leadási súlyt a sertések. Több helyről kértek árajánlatot, és a legtöbbet ígérőnek
értékesítik a malacokat.

A hírben ugyan nem kapott nagyobb hangsúlyt, de azzal folytatódott, hogy a kisebb egészségügyi
problémákat id őben kezelték, nagyobb betegségek nem voltak az állományban . Ez köszönhető a
gondos ápolásnak és állatorvos által rendszeresen ellen őrzött higiéniai és állategészségügyi el őírások
betartásának is . Miután leadták a sertéseket, a munkások takarítanak és fertőtlenítenek az ólakban ,
felkészülnek a program második ütemében érkező malacok fogadására.

A pilótajáték többek között arról ismerhető fel, hogy szervez ő i rámenősen nyomulnak, az üzleti
sikerrel kecsegtető üzleti lehetőség azonban csak a szervezők számára az, és az abban résztvevők —
jobb esetben kisebb, szerencsétlenebb esetben nagyobb — anyagi veszteséggel hagyják el a fedélzetet .

Tisztel Miniszter úr az újabb, erősen megkérdőjelezhető Pilotprogram az alábbi kérdéseket veti
fel :

1. Milyen „kisebb” egészségügyi problémák merültek fel ?
2. A Pilot-program megvalósításhoz sertéseket szállító rendelkezett-e az értékesítéshez szüksége s

feltételekkel?
3. Miért ezt a beszállított választották, ha az nem rendelkezett a szükséges feltételekkel?
4. Hány települést érintett a „kisebb betegség”?
5. Hány állatott kellett a „kisebb betegség miatt idő elő tt levágni?
6. Milyen hatással van az állatállományra a pontosan meg nem nevezett „kisebb” betegség?



7. Van-e és ha igen milyen hatással az emberre a pontosan meg nem nevezett „kisebb betegség” ?
8. Még hány program szervezője lehet Simonka György országgyűlési képviselő?

Válaszát írásban várom .

Budapest, 2016 . június 22 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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