
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/16084.

Benyújtás dátuma: 2021-04-28 16:20

Parlex azonosító: HZE65ZCO0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hohn Krisztina (LMP) 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Fontosnak tartja-e Magyarország Kormánya a 
LEADER programot?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Beszéljünk a LEADER-ről! Ugye Önök is fontosnak tartják az érdemi párbeszédet? Ugye Önök is
fontosnak tartják a vidék fejleztését?

Tud-e  arról  a  miniszter  úr,  hogy a  helyi,  vidéki  vállalkozói,  civil,  és  önkormányzati  igényeket
kielégíteni hivatott pályázati felhívások első szakasza csak három éves csúszással jelenhettek meg,
és tudja-e, hogy a második – gyakran teljesen azonos – pályázati felhívások jóváhagyását az Agrár
Minisztérium kecskeméti részlege hónapok óta, gyakran több, mint fél éve nem teljesíti, és így a
vidékiek  hiába  várnak  a  pályázati  lehetőségekre?
Tudja-e a miniszter úr, hogy a LEADER szervezetek többször keresték meg a miniszter urat eljárást
racionalizáló javaslatokkal, de eddig, vagy elutasítottak minden kezdeményezést, vagy válaszra sem
méltattak.
Tudja-e a miniszter úr, hogy a LEADER szervezetek képviselői az elmúlt hónapokban többször
kezdeményeztek  párbeszédet  az  illetékes  államtitkársággal,  de  a  kezdeményezéseket  semmibe
vették,  és  még  csak  válaszra  sem  méltatták?
Tudja-e  a  miniszter  úr,  hogy  a  LEADER  szervezeteket  nem  vonták  be  a  2021-2027-es
vidékfejlesztési  program  kialakításába,  pontosabban  hallgatólagossan  kizárták  őket  belőle,
miközben a program róluk, és a területükön élő lakosságról (is) szól?

Tudja-e,  hogy ezzel  Magyarország  Kormánya  a  Bizottság  240/2014.  január  7.  felhatalmazáson
alapuló  rendeletének  4.  cikke  (1)  bek.  iv  pontja  alapján  megsértette  a  rendelet  8.  cikkét?
Igaz-e, hogy a LEADER programot – és ezzel a helyi döntéseken alapuló vidéki pályázati igényeket



– ki akarják zárni abból a megnövekedett forráskeretből, amelyet a Kormány kíván biztosítani a
magyar vidék számára? Vajon a vidék a Kormány számára csak a 200-300 ezer gazdát jelenti, aki
közvetlenül az agráriumból él meg, vagy azt a négy millió választópolgárt aki a magyar vidéken él?

Előre is köszönöm az érdemi választ!

Tisztelettel Hohn Krisztina
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