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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a
(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 88 . §-a az a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a paragrafusok számozása értelemszerűen változik :

/Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény módosítása/

„(5) Az Áht. 24. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„d) a kölcsönök előirányzat-csoport terhére, illetve javára, mely átcsoportosítás - a
felsőoktatási intézmények kivételével - nem irányulhat a személyi juttatások
előirányzatának növelésére ."

(6) Az Áht . 24. §-ának (4) bekezdése hel ébe a következő rendelkezés lé
(4) A felújítás előirányzatát a működési költségvetés javára kizárólag a feiezet felügyeletét
ellátó szerv csökkentheti a felügyelete alá tartozó költségvetési szervénél a
pénzügyminiszter egyetértésével ."

2. A törvényjavaslat 88 . §-a következő új (11) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
paragrafusok számozása értelemszerüen változik :

/Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény módosítása/

,(11) Az Áht. 109/K. § (12) bekezdése c) ponti a helyébe a következő rendelkezés léW
,,c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, társadalmi
szervezetek, szövetségek, egyesületek, alapítványok, karitatív tevékenységet folytató
szervezetek részére, továbbá katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése,
következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet részére írásbeli
megállapodással térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhat
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Budapest, 2005 . november 23.

Indokolás

1 . ponthoz :
A javaslat elfogadása esetén lehetőség nyílna az átcsoportosításra a felújítás előirányzat
csökkentésével, ezzel nagyobb mozgástérhez jutna a költségvetési szerv vezetője . A (4)
bekezdés módosítása azért indokolt, mert ezzel lehetőség nyílna a felújítás
előirányzatról más kiemelt előirányzatra történő átcsoportosításra, fenntartva azt a
megkötést, hogy a működési költségvetés javára történő átcsoportosításra továbbra is
csak a fejezet felügyeletét ellátó szerv engedélyével lenne mód .

2 . ponthoz :
A rendőrség, határőrség, illetve részben a katasztrófavédelem és menekültügy szerveinél
felhalmozódó rendvédelmi (rendészeti) célra már felesleges ingó tárgyi eszközöket és
készleteket célszerű olyan társadalmi szervezetek, szövetségek, egyesületek,
alapítványok részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba,
vagyonkezelésbe vagy használatba adni, amelyek az ingóságokra igényt tartanak, és a
tárca, illetve a belügyi ágazati tevékenységek teljesítményét hatékonyan, eredményesen
és tartósan segítik . A hatályos normaszöveg alapján a térítésmentes tulajdonba adás nem
lehetséges a fenti módosítás nélkül például a polgárőr szövetség esetében .

arga Mihály

a izottság elnöke
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