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A T/11700. számon előterjesztett, a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetési
törvényjavaslatához a következő

módosító indítványt

kívánom benyújtani :

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetési törvényjavaslata 1 .számú Melléklete
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 15 .
Címszám 1 . alcímszámnál a Kormányzati rendkívüli kiadások címnév - Volt
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése alcím - alatti 4 556,0 millió Ft-
os költségvetési előirányzat 7 000,0 millió Ft-ra módosul .

Ezzel egyidejűleg a IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA fejezet,
6 . Címszám, Címzett és céltámogatások címnév alatti 63 755,0 millió Ft 61 311,0
millió Ft-ra módosul .

INDOKOLÁS

A volt egyházi ingatlanok tulaj doni helyzetének rendezéséről szóló 1991 . évi
XXXII. törvény 8 . § (2) alapján a jegyzékbe felvett ingatlanokat - évenkénti
egyenletes, értékarányos ütemezésben - 2011 . december 31-ig kell az egyháznak
átadni. Ez a kitétel szó szerint szerepel a Magyar Köztársaság és az Apostoli
Szentszék között 1997 . június 20-án megkötött nemzetközi megállapodásban is,
amelyet a Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1999 . évi LXX. törvénnyel
hirdetett ki . Az ingatlanrendezésre fordított költségvetési előirányzatok 2003-ig
általában véve növekedtek . Ekkor 7,070 millió volt az előirányzat, amely ugyan



2004-re 7,000 mrd. Ft-ra csökkent, ez azonban nominálisan nem volt jelentős
változás .

A következő évi költségvetési törvényjavaslat 4,556 millió Ft-os előirányzatot
tartalmaz, amely csak a korábbi kormányzati kötelezettségvállalások fedezetére
elegendő, nem biztosítja az egyházi ingatlanrendezés folyamatosságát, a törvényi és
a megállapodásban foglaltak végrehajtását . Ez egyébként nemcsak az érintett
egyházak, hanem azon önkormányzatok érdekeit is súlyosan sérti, amelyek több 10
éve várnak az ingatlanrendezési kártalanítások kifizetésére (az ingatlanrendezési
kártalanítási összegek több mint 50 %-a az önkormányzatokhoz kerül) . Több
kormányzati illetékes ugyan említetést tett az ingatlanrendezés gyorsításának
szükségességéről, ám ebben a kérdésben formális kormányhatározat még nem
született. Ugyanakkor az ingatlanrendezés folyamatosságának a biztosítása
indokolt .

Mindezekre tekintettel feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a Tisztelt
Országgyűlés a módosító javaslatomat elfogadja !

Budapest, 2004, november

Tisztelettel :
9

Donáth László
országgyűlési képviselő
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(Millió
forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel	
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Helyi önkormányzatok támogatása

6 Címzett és céltámogatások 63755,0 -2444,0 61311,0

XXII
r

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

15 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 4556,0 +2444,0 7000,0
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