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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról szóló törvények módosításáról szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 65.§-a az alábbiak szerint módosul :

„65 . § (1) [Az Országgyűlés felhatalmazza a Magyar Televízió Rt .-t, hogy közbeszerzési
eljárás lefolytatása mellett a köz- és magánszféra partnerségén alapuló
szolgáltatásvásárlási konstrukció (PPP) keretében valósítsa meg saját székházának és
gyártóbázisának beruházását és üzemeltetését,] Az Országgvűlés jóváhagyia, hogy a köz
és magánszféra együttműködésében (PPP),szolgáltatás-vásárlás formálóban, a Millenniumi
Média Szolgáltató Központ Kft . (a továbbiakban: MM Kft.) tulaidonában álló, a Magyar
Televízió Rt. (a továbbiakban : MTV Rt.) által használt, Budapest 18848/14 . helyraizi számú
(természetben a 111 . kerület Bojtár u. 41-47 . szám alatt található) ingatlanon az MTV Rt .
számára székház és gyártóbázis épüljön .

(2) [A 2005. 111 . negyedévtől kezdődő program nettó jelen értéke legfeljebb 75 milliárd
forint, az állami szolgáltatás-vásárlás kezdete 2007 . 11. negyedév, időtartama legfeljebb
20 év, a fizetési kötelezettségek egyenletes megoszlása mellett, a magánpartner a
szolgáltatásért az induló évben legfeljebb 5,5 milliárd forint díjat kap, amely a későbbi
években legfeljebb a KSH által számított fogyasztói árindex mértékével emelkedhet . A
magánpartner az ingatlan és a hozzá tartozó gyártóbázis jó állapotát megőrzi egyéb
díjazásban nem részesül, az ingatlan és a hozzá tartozó gyártóbázis megvásárlására a
Magyar Televíziót a szerződés lejártakor elővásárlási jog illeti .] Az Országgyűlés felkéri
Kormányt, hogy küelölt tagig útión -a Magyar Televízió Közalapítvány elnökével, az MTV



Rt. elnökével (a Magyar Televízió Közalapítvány elnökségének jóváhagyását követően),
valamint az MM Kft-vej kötött megállapodás alapján -intézkedjen a közbeszerzési eljárás
kiírása és lebonyolítása iránt

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Magyar Televízió Rt . új központjának és
gyártóbázisának elkészítéséhez szükséges közbeszerzési pályázat minél előbb kiírható
legyen, és az évek óta húzódó projekt végre elindulhasson - az Országgyűlés
tudomásul veszi, hogy az MTV székháza a köz- és magánszféra együttműködési
konstrukciójában (PPP) valósuljon meg. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt - hogy a
Magyar Televízió Közalapítvány, az MTV Rt . és az ingatlan jelenlegi tulajdonosával
kötött megállapodás alapján - a közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása iránt
intézkedjék .

Tekintettel arra, hogy a projekt részletes feltételei és finanszírozási szükséglete
csak a közbeszerzési eljárást követően lesz ismert, az Országgyűléshez a szerződést
jóváhagyásra be kell mutatni .

Budapest, 2005 . április
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