
Országgyű lés Hivatal a

irományszára KI A A 2

Érkezett 2016 JúN 2 g,

	

írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012.

évi X.XXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezet ő miniszterhez

„Számithatnak-e a szatmári térség károsultjai a Mezőgazdasági Kárenyhítési Alapo n
kívüli rendkívüli kormányzati segítségre? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2016. június 21-i hajnali és délel őtti jégverés ismételten súlyos károkat okozott a szatmár i

térségben. ., Ezerhez közelít a keddi jégesőben károsodott épületek száma, egy családot ki kellet t
telepíteni - tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője az MTI-t. „

Rozsályban közel ötszáz lakóépület rongálódott meg, amelyek jelentős része korlátozottan
használható, hiszen szó szerint nem vagy csak alig maradt fedél az emberek feje felett . Uszka,
Zajta és egyéb települések vonatkozásában is jelentősek az ingatlan és ingó vagyontárgyakba n
keletkezett károk .

A lakossági károsultakon kívül a másik számottev ő kárt szenvedett csoportot a gazdák jelentik.

A zöldség- és a gyümölcskultúrákban szemrevételezés útján megállapítható modori töb b
milliárdos nagyságrendű a kár. A kétszer tizenöt percig tartó jégvihar legalább egy év ,
esetenként évek munkáját tette tönkre .

A Szatmár kiemelkedő gazdasági értékének számító alma- és más gyümölcsültetvényeket a
meglévő jégvédelmi rendszerek nem vagy csupán elenyész ő hatásfokkal voltak képesek

megvédeni . A szupercella nevű időjárási jelenség „a halál ellen nincs orvosság” esetkörébe

sorolható. Hiába tettek meg minden tő lük telhetőt a gazdák, sajnos most ez sem bizonyul t
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elegendőnek. Csenger és a fentiekben említett települések környékén a - finoman szólv a

vitatható hatékonyságú közfoglalkoztatás mellett - legjelent ősebb munkaadók a

mezőgazdasági termelők. Amennyiben idén vagy a következ ő évben csődbe mennek, úgy a

jelenleg is országos átlag feletti munkanélküliség az egekbe szökik és ez a térség végle g

elveszíti a fclzarkózás esélyét .

A Mezőgazdasági Kárenyhítésí Alap számítási módszerei (főleg az átlagszámítás és a

különböző növénykultúrák ésszerűtlen és életszerű tlen speciális összeszámítási szabályai)

legtöbbször nevetséges mértékű kifizetéseket eredményeznek . Előfordult . már, hogy több

tízmilliós kár esetében 186 ezer forinttal szúrták ki a befizetési kötelezettségeit teljesítő gazda

szemét. Hiába van állítólagosan huszonnégymilliárd ebben a kasszában, ha végeredménybe n

az elnevezésének megfelel ő funkció ellátására alkalmatlan, További problémát jelent az

idő tényező, mivel 2016 . november 30-ai, illetve 2017 . március 31-ei határidők a nyár hátralev ő
részében és azt kiivetőeri felmerülö kiadások finanszírozásában nem segítenek .

Mindezekre tekintettel égető szükség lenne egy rendkívüli pénzügyi alapra, amely -- a tizenö t

napos kárbejelentési határidő letelte után - gyors és valódi kárenyhítést jelentene .

Emlékezetem szerint a 2015. júliusában a fővárosban bekövetkezett - mintegy ezer

köbméternyi fa kidő lésével és kett őszáz köbméternyi ág leszakadásával járó - hasonló jellegű
természeti csapást követően Ön nagyon helyesen azonnali egyeztetést kezdeményezett a

kormányhivatali vezetőkkel a kárenyhítés ügyében.

Kérem, szíveskedjen jelen esetben is rendkívüli segítséget nyújtani hazánk egyik legszebb é s

egyben legnehezebb helyzetben lévő (érségének.

Tisztelt Miniszter Úr !

A fent leírtak alapján kérdezném, hogy a jelen'káresemény kapcsán is egyeztet megye i

kormányhivatal-vezetőkkel az esetleges kormányzati segítség ügyében? Mint, ahogy () n
is látja, nagy segítség lenne' egy hasonló kezdeményezés (kárenyhítés) az otthon nélkü l
maradt családok és a lehetetlen helyzetbe került gazdák számára. Egyetért-e velem abban ,
hogy ezek a nemes célok kizárólag rendkívüli kormányzati intézkedéssel és pénzügyi

megoldással érhetőek el?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . június 29 .
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