F.M. Közgyőlése 274/2009. (IX.24.) K.h.sz. határozata

a 2009. évi nemzeti agrártámogatási keret csökkentése elleni tiltakozásról,
illetve az eredeti nagyságrendő támogatási keret visszapótlásának
követelésérıl – továbbá az agrárium védelmérıl

Fejér

Megye

Közgyőlése

agrártámogatási

keret

megtárgyalta

csökkentése

a

„Javaslat

elleni

a

2009.

évi

nemzeti

tiltakozásra,

illetve

az

eredeti

nagyságrendő támogatási keret visszapótlásának követelésérıl – továbbá az
agrárium védelmérıl” c. elıterjesztést, mellyel kapcsolatban az Ötv. 101. § (1) bek.
a.) pontjában biztosított felterjesztési jogával élve az alábbi megkeresést fogadja el:

Címzett: Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr, Magyar Köztársaság Kormánya,
Gráf József Miniszter Úr, Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Miniszter Úr!

Fejér Megye Közgyőlése, megdöbbenéssel és szomorúsággal értesült róla,
hogy a nemzeti válságkezelés kapcsán a Kormány a 2009. évi uniós támogatást
kiegészítı

nemzeti

agrártámogatási

keret

eredeti

78

milliárd

forintos

nagyságrendjét, a Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium megnevezése
alapján 33 milliárd Forinttal csökkentette.

Fejér megye agrártermelıi nevében ez ellen Közgyőlésünk határozottan, és
élesen tiltakozik.

Fejér megye jó természeti adottságai alapján egyúttal agrár jellegő megye, és a
megye déli felében sok helyen a mezıgazdasági tevékenység az egyedüli
megélhetési forrás. Ez egyúttal biztosítja a tájvédelmet, a rehabilitációt, és az
épített és természeti környezet védelmét.

Az agrártámogatási keret csökkenése kapcsán - az agrártermelık védelmében
felvetıdı, országosan kiható és megoldandó gondok - amelyek mielıbbi

orvoslását kérjük a Magyar Köztársaság Kormányától és a Földmővelési és
Vidékfejlesztési Minisztériumtól - véleményünk szerint az alábbiak.

A Kormány gondoljon át, és vezessen be minden olyan elfogadott, belsı
piacszabályozási lehetıséget, amellyel védeni tudja belsı piacainkat, a termelık
érdekeit. A lehetséges piacszabályozási eszközök azonnali alkalmazása nélkül az
idegenforgalom és a szolgáltatások mellett, az ország egyik lehetséges húzóágazatát hagyjuk tönkre menni.

Szükséges továbbá a helyi, háztáji mezıgazdasági termékek kereskedelmének,
adóterhének könnyítése, egyszerősítése.

A piacszabályozás érdekében a Kormány és a szakminisztérium ösztönözze az
élelmiszert forgalmazó multinacionális kereskedelmi áruházláncokkal történı
ágazati minisztériumi (FVM) megegyezéseket, mint ahogy ez más uniós
országokban (Pl. Németország) kialakult gyakorlat, és mőködik.
Meg kell szüntetni ezen multinacionális vállalatok hazai termelıkkel, kereskedıkkel
szembeni alkalmazott pozitív megkülönböztetését. ( pl. polc díj)

A megállapodás alapja lehet, a minél nagyobb arányú magyar áru kereskedelmi
forgalma, az általánosan elfogadott és reális önköltség alatti felvásárlás és
értékesítés tilalma.
A sokszor termelıi önköltség alatti átvételi ár tönkre teszi a gazdákat, nincs mód
számukra tartalék-képzésre, de a kikerülhetetlen (uniós elvárású) technikai
fejlesztések miatti hitelfelvételeik törlesztésére sem.
A mezıgazdasági kis és középvállalkozások hitelfelvétele kapcsán a jelzálog miatt
ingatlanok, nagy értékő ingóságok kerülhetnek banki, hitelezıi tulajdonba.

Javasoljuk az értékesítési szövetkezetek jogszabályi környezetének átgondolását,
miszerint (pl. Franciaország gyakorlatához hasonlóan) létszámában kevesebb, de
jóval hatékonyabb, az ágazati minisztérium vagy az érdekképviseletek által
szakmailag (nem csak jogilag) felügyelt, rendszeresen támogatott (szabályozott
körülmények, szabályozott ár) szövetkezetek mőködhessenek, minél kisebb
bürokráciával.

A termékpályák mentén kialakítandó, és alkalmazandó Etikai Kódex-bıl a nagy
kereskedelmi

láncok

kihátráltak,

pedig

ez

már

valamennyire

védené

a

mezıgazdaságból élık és a fogyasztók érdekeit.
Kérjük a Kormányt, és a Szakminisztériumot ezen Etikai Kódex mielıbbi
megalkotásának, elfogadásának és betartatásának „generálására”, minél hamarabb,
a

rendelkezésre

álló

minden

eszközzel,

beleértve

a

szakhatóságok,

fogyasztóvédelemi hatóság közremőködését is.

Javasoljuk a MAGOSZ által elindított országos szociális bolthálózat szervezésének
jogszabályi, anyagi támogatását, a folyamat, szakminisztérium általi „generálását”.
Az

e

kereskedelmi

egységekben

történı,

nagykereskedelmi

viszonteladók

kiiktatásával történı árusítás árképzési gyakorlatának, szakszerőségének szintén az
FVM általi (nem csak jogi) szakmai segítését.
E bolthálózattal a termelı védelme mellett, az olcsóbban a termékekhez jutó
szegényebb fogyasztói réteg jár egyértelmően jól.
A jelenlegi kb. 40 darab, mőködı bolt közel fele Budapesten nyílt meg.

A Földrıl szóló törvényben kérjük visszaállítani a családi gazdaságoknak,
korábbiakban biztosított, esélyeket kiegyenlítı jogokat, a nagyüzemeknek, illetve
azok természetes személy tagjainak biztosított egyenlıtlen kiváltságokat pedig
szüntessék meg.
A világ népességét sújtó jelenlegi gazdasági és környezeti krízis ráirányította a
figyelmet a globalizálódott világgazdaság sérülékenységére és a kisebb nemzetek
kiszolgáltatottságára az élelmiszer az ivóvíz és az energiahordozók biztosítása
tekintetében. Ezért kérjük, hogy a mezıgazdaságot és a magyar vidéket kezeljék
úgy, mint a magyar gazdaság jövıbeli potenciális erıforrását.

Kérjük, amikor a nemzeti költségvetés kiadás csökkentésében gondolkodnak, a
magyar mezıgazdaságra tekintsenek úgy, mint a magyar lakosság biztonságos
élelmiszer

ellátásának,

független

és

hazai

energiahordozók

biztosításának

lehetıségére.
Kérjük, amikor kiadás-csökkentésben gondolkodnak, tekintsenek úgy a magyar
vidékre is, mint a világszerte kedvelt turisztikai ágazatra, a vidéki, falusi turizmusra,

de gondoljanak az egyre népszerőbb öko-turizmus lehetıségeiben rejlı gazdasági
elınyökre is.

A Fejér Megyei Közgyőlés kéri a Kormányt, a szakminisztériumot, az
agrárszektor erıteljes védelmére, a támogatási rendszer, és a piacvédelem
újragondolására, a magyar termékek védelme, az agrár-munkahelyek megtartása, a
vidéki környezet, népesség megırzése érdekében.

A Fejér Megyei Közgyőlés kéri továbbá a Magyar Kormányt, hogy az eredeti
kiegészítı, nemzeti agrártámogatásból elvont 33 milliárd. Ft. nagyságrendő
összeget pótolja vissza a támogatási alapba, és ezzel egyidejőleg a
Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium bevonásával keresse meg a
módját ezen összeg más költségvetési elıirányzatból történı pótlásának.

A Fejér Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) 101. § (1) a) pontjában biztosított felterjesztési joga alapján a Magyar
Köztársaság Kormánya valamint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
intézkedését kezdeményezi a határozatban foglalt és az agrárium helyzetét azonnal
és hathatósan javító intézkedések megtétele érdekében.

Egyúttal felkéri az ország megyéinek közgyőléseit, hogy csatlakozzanak fenti tárgyú
elıterjesztéshez az agrárium védelmében, támogató véleményüknek a Magyar
Köztársaság Kormányához történı eljuttatásával.
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