
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2196/2007. (X. 27.) Korm.

határozata

a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó 

kamattámogatásról és az Új Magyarország
Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó

Új Magyarország Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási

Programról

A Kor mány az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv és az
Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram önkormány -
zati le he tõ sé ge i nek bõ ví té se ér de ké ben:

1. úgy dönt, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 37.  §-ának
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re a Ma gyar
Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
MFB Rt.) a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti
Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram fi nan szí ro zá sá hoz
a de ro gá ci ós pro jek tek el is mer he tõ költ sé ge in be lül elv árt
meg té rü lõ ön rész hez fo lyó sí tott leg fel jebb 50 mil li árd
 forintos köz vet len és re fi nan szí ro zá si hi te lek tõkeössze -
gére ve tít ve – leg fel jebb az 5 éves tü rel mi idõ re – 3 havi
EURIBOR + 1%/év ka mat tá mo ga tást kap jon. A kamat -
támogatás utó lag a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap -
ján hív ha tó le az idõ ará nyo san szá mí tott ki he lye zé sek hez
kap cso ló dó an. A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke
fel ha tal ma zást kap arra, hogy – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – az MFB Rt.-vel a ka mat tá mo ga tá si szer zõ -
dést meg kös se;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 10., il let ve fo lya ma tos
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2. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. 60 mil li árd fo rint
ke ret összeg gel hir des se meg az Új Ma gyar or szág Ön kor -
mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Köt vény fi nan szí ro zá si
Prog ra mot;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ram meg hir de té se: 2007. de cem ber 10.

3. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. ál tal eu ró ban meg -
ha tá ro zott éven túli le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, kötvény -
kibocsátásokhoz kap cso ló dó an az Új Ma gyar or szág Ön -
kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Köt vény fi nan szí ro -
zá si Prog ram fi nan szí ro zá sá hoz 60 mil li árd fo rin tos mér té -
kig a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 
2006. évi CXXVII. tör vény 37.  §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ke ret ter hé re a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény
5.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi nisz ter az
MFB Rt.-vel ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dást kös sön.
A prog ram fu tam ide je az ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás
szem pont já ból 26 év. Az ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás
a je len kor mány ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek nap ján a
 Magyar Nem ze ti Bank ál tal kö zölt, hi va ta los HUF/EUR
de vi za ár fo lya mon át szá mí tott de vi za összeg re vo nat ko zik;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 10.

4. úgy dönt, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 37.  §-ának
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re az MFB Rt.
az Új Ma gyar or szág Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz -
té si Köt vény fi nan szí ro zá si Prog ram fi nan szí ro zá sá hoz a
de ro gá ci ós pro jek tek el is mer he tõ költ sé ge in be lül elv árt
meg té rü lõ ön rész hez fo lyó sí tott leg fel jebb 30 mil li árd
 forintos re fi nan szí ro zá si hi te lek tõ ke össze gé re ve tít ve
– leg fel jebb 5 éves tü rel mi idõ re – 3 havi EURIBOR
+ 1%/év ka mat tá mo ga tást kap jon.

A ka mat tá mo ga tás utó lag a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ
 hónap 15. nap ján hív ha tó le az idõ ará nyo san szá mí tott ki -
he lye zé sek hez kap cso ló dó an. A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség el nö ke fel ha tal ma zást kap arra, hogy – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az MFB Rt.-vel a ka mat tá mo -
ga tá si szer zõ dést meg kös se.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 10., il let ve fo lya ma tos

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té tele nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2197/2007. (X. 27.) Korm.

határozata

a Magyar–Szlovák Kormányközi Vegyesbizottság
Védelmi és Biztonságpolitikai Albizottsága

magyar társelnökének kijelölésérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Külügyminiszté -
riuma és a Szlo vák Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma
 között a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
 között a jó szom szé di kap cso la tok ról és ba rá ti együtt mû kö -
dés rõl, 1995. már ci us 19-én, Pá rizs ban alá írt Szer zõ dés
tel je sí té sé nek elõ se gí té sét szol gá ló me cha niz mus létre -
hozásáról  szóló Jegy zõ könyv III. cik ké ben fog lal tak nak
meg fele lõen

1. egyet ért dr. Va dai Ág nes nek, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká rá nak a Ma gyar–Szlo vák Kor mány kö zi
Ve gyes bi zott ság Vé del mi és Biz ton ság po li ti kai Al bi zott -
sá ga ma gyar társ el nö ké vé tör té nõ ki je lö lé sé vel;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont sze rin ti
ki je lö lés rõl a ha tá ro zat köz zé té te lét köve tõen a szlo vák
 felet dip lo má ci ai jegy zék út ján so ron kí vül tá jé koz tas sa.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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07.3591 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


