
A Kormány 1349/2012. (IX. 11.) Korm. határozata
a csapadékhiányos idõjárás és az ezzel összefüggõ takarmánypiaci problémák miatti
rendkívüli intézkedésekrõl

1. A Kormány

a) felhívja a vidékfejlesztési minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki egy megvalósítható

konstrukciót az egyes állami tulajdonban lévõ gazdasági társaságok közremûködésérõl az állattartó gazdaságok

takarmányozásának elõsegítése érdekében;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 15.

b) felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg az aszálykárral sújtott

mezõgazdasági vállalkozásoknak kedvezõ lehetséges intézkedéseket a helyi adók tekintetében.

Felelõs: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 15.

2. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének

felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pont a) és b) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány egyetért azzal, hogy)

„a) egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB

Zrt.) 15 milliárd forint keretösszeggel – 2013. december 31-éig történõ hitelszerzõdés-kötési lehetõség biztosításával –

meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Program)

aa) a mezõgazdasági termelõ tevékenységet,

ab) a halgazdálkodási tevékenységet, vagy

ac) – a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv vagy köztestület ajánlásával és termeltetési szerzõdéssel

rendelkezõ – a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (ideértve a tej- és húshasznosítást) ágazatban termeltetõ

tevékenységet

végzõ vállalkozások számára maximum 6 éves lejárattal, azon belül maximum 3 év türelmi idõvel, az aa) és ab) alpont

szerinti tevékenységet folytató vállalkozások esetében maximum 50 millió forint összegû, az ac) alpont szerinti

tevékenységet folytató vállalkozások esetében maximum 500 millió forint összegû hitelösszeggel, amely az

aa)–ac) alpont szerinti tevékenységet folytató vállalkozások forráshoz jutását biztosítja és felhasználható meglévõ

hiteleik kiváltására, illetve forgóeszköz (hízó-, növendék- és egyéb állat) finanszírozás mellett tenyészállat

vásárlására is;

b) egyetért azzal, hogy a Program keretében igénybe vehetõ kedvezményes kamatozású hitel, kamattámogatás és

kedvezményes intézményi készfizetõ kezességvállalás kizárólag

ba) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, az EK-Szerzõdés

87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelettel, és

bb) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelettel

összhangban kerüljön nyújtásra;”

3. A H. 1. pontja a következõ d) és e) ponttal egészül ki:

(A Kormány egyetért azzal, hogy)

„d) felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a Program keretében 2012. november 1-jén és azt követõen hatályos

hitelszerzõdéssel rendelkezõ vállalkozások 2012. november 1-jét követõen esedékes kamatfizetéséhez 50%-os

mértékû, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosítson;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos
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e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy az a–d) alpontban foglaltak alapján

a Program kidolgozott részletes feltételeit hagyják jóvá és az MFB Zrt. útján gondoskodjanak a Program annak

megfelelõ mûködtetésérõl.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: a Program feltételeinek a kidolgozására: 2012. november 1.

a Program mûködtetésére: folyamatos”

4. A H.

a) 1. pont nyitó szövegrészében a „Kormány egyetért azzal, hogy” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

b) 1. pont c) pontjában az „a Program finanszírozásához” szövegrész helyébe a „felkéri a nemzetgazdasági

minisztert, hogy a Program finanszírozásához” szöveg, az „az MFB Tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a

nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe az „ a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló

2001. évi XX. törvény 5. § (2) bekezdése alapján” szöveg, a „4 év” szövegrész helyébe a „7 év, lejárata

2020. december 31.” szöveg

lép.

5. Hatályát veszti a H. 1/A. és 2. pontja.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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