
Országgyűlési képviselő /

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

("81 . §.

T/1220/330 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, 102 . ~-a (1) bekezdésében (121 . ~-a
(7) bekezdésében`)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat 81. ~ (. . . . . .) bekezdés .. .. ..) pontjának a következő módosítását'
elha

	

ását/kiegészítésétt) javasolom :

(1)

	

Aföldrendező és a földkiadó bizottságokról szóló - módosított -1993. évi II . tőrvény
(a továbbiakban: Fkbt.) 9/C. §-árvak (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés
lép:

�(2) A sorsolási jegyzőkönyv alapján 2004 . január 1-jétő l kezdődően az illetékes
körzeti földhivatal - az állami költségvetés terhére - változási vázrajzot készít."

(2)

	

AzFkbt. 12/F.§-árvak (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

�(2) Az ingatlannyilvántartásba osztatlan közős tulajdonként bejegyzett ingatlanok
esetében a megosztások költségeit 2004. január 1jétő l kezdődően az állam viseli. A
körzeti földhivatal illetékességi területén lefolytatott eljárás során elsőbbséget élvez az
a kérelmező , aki a megosztással kialakított önálló ingatlanát sajátjaként műveli. A
megosztás költségeit a kérelmező megelőlegezi. A költségek viselésének és
megtérítésének módját a Kormány rendeletben szabályozza."



(3)

	

AzFkbt. A kővetkező 15.§-sal egészül ki:

�15.§ Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egységes eljárás érdekében az osztatlan
közős tulajdon megszűntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályait,
az Fkbt. 12%F.§ (1) bekezdése szerint 2002 . március 1-ig benyújtott kérelmek
teljesítésének ütemezése érdekében szűkcéges intézkedésekre vonatkozó szabályokat,
a költségviselés és megtérítés szabályait rendeletben megállapítsa."]

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



_2_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
Feje-
zet
szám

Cfm
szám

Alcím
szám Jog-

cfm-
csop.
szám

Jog-
cfm
szám

Elő it .
csop
szám

K~-
emelt
ei.
szám

Fejezet
neve

Cfm név
Alcím
név

logclm-
csop.
név

JoBcfm
név

Eli3ir .
csop .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
EL____YZAT-M

`~
DOS TAS

+l' MÓDOSfTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TAS

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasztkatatlan előirányzat-módosítás kiadás nővetésével csökkentésével
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-Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . .. . . . számú melléklete . . ., . .
pontjának a következő módosítását` (elhagyását/kiegészítését*)javasolom :

... . .. . . . . számú melléklet

A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993 . évi II . törvény kötelezi az államot arra, hogy az
osztatlan közös tulajdonban lévő földek megosztásának költségeit viselje . Jelen módosító indítvány azért
javasolja a paragrafus elhagyását, mert a földtulajdon megosztását az eredeti időponttól, vagyis 2003 .
január 1-tő l meg kell kezdeni . Ezt az is indokolja, hogy a 1,5 millió hektár osztatlan tulajdonú
földterületb ő l 1,3 millió hektárra már beérkezett az igény . Ezek a termelők várják, hogy a földek
kiosztásara kerüljenek. Ezért nem a határidő t kell módosítani, hanem a költségek forrását kell biztosítani a
költségvetési törvényben .
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