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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 27. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

„(1) Az Áht. 18/B . §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban : MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a
továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlegtől érkező közvetlen, piaci támogatások, az - [EU] Európai
Unió által a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan megtérítendő vagy értékesítésből befolyó
- intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (a
továbbiakban: NVT) foglalt támogatások [EU] Európai Unió által finanszírozott része (a továbbiakban :
agrártámogatások) teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt ."

Indokolás

A törvényjavaslat fenti §-a nem egységesen jelöli a megnevezett intézményt, illetve annak rövidített
változatáról nem rendelkezik .

2. A törvényjavaslat 32 . §-a (4) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

„(4) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítványok a [pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény] Ptv.
rendelkezései szerint, a 2006 . évben az új Országgyűlés megalakulásának napját magában foglaló hónap
utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (1 .
Országgyűlés fejezet, 8. cím)."

Indokolás

A törvényjavaslat 32. §-a (1) bekezdésében foglalt rövidítésnek megfelelő pontosítás .

Bizottsági módosító javaslat!



3. A törvényjavaslat 50. §-a (17) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

„(17) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy a [HEFOP]
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1 .2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja
intézkedéshez kapcsolódó feladatellátással összefüggésben a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium fejezeten belül a 2 . cím és 3 . cím között, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő
járulékok és a dologi kiadások fejezetre összesített előirányzatait is érintő átcsoportosítást
engedélyezzen."

Indokolás

A törvényjavaslat korábbiakban e program rövidített változatát nem tartalmazza .

4. A törvényjavaslat 58. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

„(1) A [társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény] Tbj_ 24. §-ának (2) bekezdése szerinti
járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2006 . évben 17 330 forint."

Indokolás

A törvényjavaslat 25. §-a (3) bekezdésében foglalt rövidítésnek megfelelő pontosítás .

5. A törvényjavaslat 68. §-a (6) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből 2006. évben várható költségvetési
bevétel Kormány által meghatározott hányada a XV . Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25 .
cím, 2. alcím, 2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása jogcím-csoport és a XVI . Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium fejezet 10 . cím, 2. alcím, 9. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésével összefüggő feladatok jogcím-csoport előirányzatainak növelésére felhasználható .

Indokolás

Helyesírási javítás .

6. A törvényjavaslat 86. §-a (2) bekezdésének a következő módosítását ja-0aslom :

(2) Az [illetékről szóló - módosított - 1990. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban : ]IIleték
tv.[)] 45. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért,
illetve papír alapú másolatáért cégiratonként 2000 forint illetéket kell fizetni ."

Indokolás

A törvényjavaslat 86. §-a (1) bekezdésében foglalt rövidítésnek megfelelő pontosítás .



7. A törvényjavaslat 112 . §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik
Magyar Államvasutak Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében saját hatáskörben a XV .
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25 . cím, 40 . Fejezeti tartalék alcím , 1 . Fejezeti általános
tartalék jogcímcsoport előirányzatot a 2006-ban beérkező, a vasúti személyszállítási járműpark
fejlesztését szolgáló iker-motorkocsik ellenértékének megfelelően megemelje .

Indokolás

Pontosítás .

8. A törvényjavaslat 120. §-ának a következő módosítását javaslom :

„120. § Az [a]Audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIH . Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37 . alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a
továbbiakban: MTV Rt.) archívumában található műsorszámoknak az előirányzatból megszerezhető
részén fennálló felhasználási jogoknak a szerzői jogról szóló 1999 . évi LXXVI. törvény 80. §-a
(1) bekezdésének d) pontja szerinti, a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban : NAVA) általi
hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére kell fordítani . Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális
örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást az MTV Rt-vel megkösse . Az ily módon
megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek és azokat a [Kincstári Vagyoni
Igazgatóság] KVI ingyenesen átadja a NAVA-t működtető Neumann Kht . számára ."

Indokolás

A törvényjavaslat szerkezetével összhangban az előirányzat megnevezésnek nagy kezdőbetűvel történő
írása, továbbá a törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésében foglalt rövidítésnek megfelelő pontosítás .

9. A törvényjavaslat 121 . §-a (1) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javaslom :

„(1) A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény (a továbbiakban : Kbt.) VI. [f]Fejezete
alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2006 . január 1 jétől 2006. december 31-éig :"

Indokolás

Helyesírási javítás .

10. A törvényjavaslat 121 . §-a (3) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javaslom:

„(3) A Kbt. negyedik [r]Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2006 . január
1-jétől 2006. december 31-éig :"

Indokolás

Helyesírási javítás .

Budapest, 2005 . december

arga Mihály

a izottság elnöke
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