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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a
102. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló T/16400. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 2 . §-ának következő módosítását
javasolja:
„Az MFB Tv. 2. §-ának d) ésf pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és ezzel
egyidejűleg a 2 . ~ a következő g) ponttal egészül ki :

[2. A~ MFB Kt feladata, hogy a 3 . ~ (9)-(3) beke déseiben meghatáro,ott tevékenységi körében - aZ
átláthatóság a céls~Zerűsé,» a ga .ZdaságossáW, a hatékonyság és a prudencza követelményeinek megfelelően -
a Kormány közép- és hoss ií távú gazdaságstratégiája által meghatározott ua dasá jles.~tési célok
megvalósításához sr~ükséges fejlesetési források biztosítása érdekében, résben önállóan, réstiben más
hadai és nem.etkö.i s~erve.etekkel kötiösen rést vegyen]

„d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések,
beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott
eljárás szerint - az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok
(ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és
közvetítést is) ellátásában ;"

, a Kormány határozata alapján

1 . az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak
megvásárlásához,
2. a [panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre
gyártott technológia felhasználásával épült] lakóépület felújításához a
lakásszövetkezet, illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére
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3. a magvar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon
tartózkodó természetes személyek feilesztési beruházásaihoz

szükséges hitelek refinanszírozásában ."
,~ a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó
szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek
felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön
formájában történő biztosításában ."

1 ndokolás

A módosító javaslat pontosítja az MFB Rt. feladatait.

Budapest, 2005. június 8 .
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