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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102.§ (1) bekezdése
alapján a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/16103 . számú törvényjavaslathoz a,
következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 3 . §-ának (3) és (4) bekezdésének elhagyását javasolom :

[„(3) Az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alóY

„g) termőföld megszerzése a termőföldről szóló törvény 3 . §-a u) pontjának 2 .
alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása
feltételeként,"

(4) Az Itv. 26. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti mentesség esetén a mentességre való
jogosultságot a vagyonszerző félnek kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló
okiratot a földhivatalhoz benyújtásra kerülő adásvételi szerződéshez kell
csatolnia, mely okiratot az adásvételi szerződés másolatával a földhivatal a 92 . §
(1) bekezdés szerint továbbítja az illetékhivatalnak ."]
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2. A törvényjavaslat 4. §-a (5) bekezdésének elhagyását javaslom :

„[(5) A Tbj. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési
támogatás, illetve a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása után a
foglalkoztatót [4 . § a) pont S . illetve 9. alpont] terhelő nyugdíjbiztosítási járulékot
a központi költségvetés fizeti ."]"

Indokolás

L A törvényjavaslat benyújtását követően fogadta el az Országgyűlés az adókról,
járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005 . évi XXVI. törvényt, amelynek
a 28. §-a szintén illetékmentességet állapít meg a visszterhes termőföld adásvétel
esetén. A kettős szabályozás indokolatlan, ezért szükséges a törvényjavaslat ezen
módosításának elhagyása.

2. A törvényjavaslat 4 . §-a (5) bekezdésének elhagyása kiküszöböli a (3) bekezdésben
szereplő módosítással fennálló ellentmondást, mely szerint a támogatás után esedékes
nyugdíjbiztosítási járulékot a támogatást folyósító szerv fizeti . A nyugdíjbiztosítási
járuléknak a folyósító szerv részére történő megtérítéséről nem a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj .), hanem az adott (először 2006 .) évi
költségvetési törvény fog rendelkezni .

Budapest, 2005 . június 8 .

~DL r. Magda Sándor
elnök
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