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Tisztelt Képviselő Úr!
Miniszterelnök úrnak feltett kérdéseire a következő választ adom :
A balmazújvárosi üzletrész-tulajdonosok ügyét már több ízben vizsgálta az
FVM . Ebben megállapítást nyert, hogy az előző Kormány által kiadott
mezőgazdasági szövetkezeti üzletrész-rendezéssel kapcsolatos felvásárlásokra
azért nem voltak jogosultak, mert 2.001 . május 9-én a balmazíjvárosi „Lenin"
Mg. Szövetkezet már megszűnt .
Ezt az igazságtalanságot kívánta orvosolni a Kormányprogram, amikor a Vidék
és agrárfejlesztési fejezetében (14 .4.11) ígéretet tett arra, hogy a felszámolt
szövetkezetek üzletrész tulajdonosait is kárpótolja .
A Konmányprog7-amban fo ;la. .aknak megfelelően, a 2357/2002 . (XI .28 .) Korm.
határozat l .a) pontja értelmében az „1967 . évi 111. törvényhatálya alá tartozó és
a szövetkezetekről szóló '1992 . évi 1 . törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
szabályokról szóló 1992 . évi 11 . törvény szerint átalakult és azóta - az
igénybejelentés elbírálásáig - félszá .Molt szövetkezetekkel összefüggő, illetve
veszteségrendezésre bevont megszűnt üzletrészekkel kapcsolatban elszenvedett
vagyonvesztés részleges megtérítésre kerül, ennek mértéke az 1992 . évi
vagyonnevesítéskori névérték 30 %-ában kerül megállapításra ."
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A Kormányprogramot végrehajtjuk, a részleges kártalanítás forrásául pedig a
korábban megvásárolt üzletrészek eladásából befolyt összeg szolgál . Az
üzletrészek eladása hamarosan elkezdődik .
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő Urat, hogy csak a külső és a nyugdíjas tag
üzletrész tulajdonosok üzletrészei esetében történt 100 %-os névértéken
üzletrész vétel, más esetekben ilyen típusú kifizetésre nem került, és - mint fent
említettem - nem kerül sor .
Budapest, 2004, május
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